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DALYKINIŲ ELEKTRONINIŲ LAIŠKŲ YPATYBĖS 

 

Mūsų dienomis, kai gyvenimo tempas vis spartėja, ieškoma būdų, kaip tiek asmenims, tiek 

organizacijoms komunikuoti veiksmingiau – greitai perduoti informaciją neiškraipant turinio, 

suteikiant galimybę pasitikslinti, įsigilinti, užtikrinant grįžtamąjį ryšį. Tradiciniai paštu siunčiami 

laiškai būtų tinkami norint įsigilinti į tekstą, tačiau jie nuo siuntėjo iki gavėjo keliauja pernelyg ilgai. 

Skambutis telefonu sukurtų grįžtamąjį ryšį, bet ne visada yra galimybė prisiskambinti dėl ribotų darbo 

valandų ar laiko juostų skirtumo. Dėl minėtų priežasčių vienas iš veiksmingiausių komunikavimo 

kanalų (greta bendravimo akis į akį ar socialiniuose tinkluose) yra elektroninis paštas: elektroniniai 

laiškai gali būti siunčiami bet kuriuo paros metu, laiško gavimo greičio neriboja geografinė padėtis, 

tekstą nesunku išsaugoti ir, reikalui esant, perskaityti keletą kartų, lengva greitai atsakyti laiško 

siuntėjui, t. y. sukurti grįžtamąjį ryšį.  

Elektroninis laiškas gali pranešti tiek asmeninę, tiek dalykinę informaciją. Nuo laiško turinio ir 

funkcijų priklauso teksto kūrimas: kiek bus atskleista emocijų, kiek pasirinkta pagalbinių elementų 

(šypsenėlių ir jaustukų (angl. Smilie, Emoticon), kurie pagyvina laišką, iliustruoja jo autoriaus 

nuotaiką, jausmus), kaip išsamiai išdėstytas turinys. Atsižvelgiant į turinį, funkcijas, gavėją ir kitus 

aspektus, elektroniniai laiškai yra skirstomi į asmeninius ir dalykinius. Skirtingiems laiškų tipams 

keliami kiek besiskiriantys reikalavimai (dalykiniams laiškams – daug griežtesni), tačiau yra ir 

bendrųjų tiek formalaus įforminimo, tiek etikos, etiketo, kalbinės raiškos taisyklių, kurių privalu 

laikytis bet kuriuo atveju. 

Dalykinius elektroninius laiškus vienokiu ar kitokiu aspektu yra nagrinėję ir aprašę įvairūs 

tyrėjai. Aptardama bendravimo kultūrą, elektroninio pašto ypatumus charakterizavo 

L. S. Naginevičienė (2009). Apie komunikacinio pranešimo (vadinasi, ir dalykinio elektroninio 

laiško) rengimą rašė L. Kazokienė ir J. Stravinskienė (2014). Efektyvios dalykinės komunikacijos 

principus apibūdino V. Stanišauskienė (2016). Bendravimo internetu ypatybes ir automatiškai 

kartojamus elektroninio laiško elementus nagrinėjo A. Ryklienė (2000; 2001). Dalykinių elektroninių 

laiškų tipus pagal pranešamą žinią analizavo V. Baršauskienė ir B. Janulevičiūtė-Ivaškevičienė 

(2007), R. Uznienė (2011), R. Grigonienė ir A. Žemienė (2014). Studentų elektroninius laiškus 

akademiniame diskurse aptarė R. Žukienė (2012) ir S. Damanskienė (2016). Šiame straipsnyje 

dėmesys atkreipiamas į dalykinių elektroninių laiškų struktūrą, pateikiama rekomendacijų rašantiems 

tokius laiškus. 

 

1. STRUKTŪRINĖS DALYKINIO ELEKTRONINIO LAIŠKO DALYS 

 

Elektroninis laiškas paprastai atlieka įprasto (popierinio) laiško funkcijas, todėl dalykinio 

elektroninio laiško struktūrai keliami panašūs reikalavimai kaip ir įprasto dalykinio laiško struktūrai. 

Keletas struktūros elementų, pavyzdžiui, elektroninio laiško adresas, laiško tema, atsiranda dėl laiško 

siuntimo ypatybių. 

Elektroninio laiško struktūrą skirtingi autoriai aptaria nevienodai. Atsižvelgus į išanalizuotą 

teorinę medžiagą, pateikiama tokia dalykinio elektroninio laiško struktūra (žr. pav.): 



 
Pav. Dalykinio elektroninio laiško struktūros elementai 

Šaltinis: sudaryta autorės 

 

Remiantis šiuo elektroninių laiškų struktūros modeliu, toliau aptariami visi dalykinio 

elektroninio laiško elementai. 

 

2. VARDAS, ELEKTRONINIO PAŠTO ADRESAS 

 

Kiekvienas gautas (arba išsiųstas) elektroninis laiškas automatiškai pateikia pagrindinę 

informaciją: nuo ko (vardas ir elektroninio pašto adresas), kam (vardas ir elektroninio pašto adresas), 

datą (kada išsiųstas laiškas), temą (kartais dar vadinamą antrašte) ir kitą techninę informaciją. 

Kadangi pats laiško siuntėjas susikuria (tai užtenka padaryti vieną kartą) vardą ir elektroninio pašto 

adresą, kurie toliau kartojami automatiškai, reikia labai gerai apgalvoti, kokią kalbinę raišką vertėtų 

pasirinkti. Dalykinis elektroninis laiškas yra vieša ir oficiali informacija, todėl jam keliami griežtesni 

kalbinės raiškos, etikos, etiketo reikalavimai. 

1. Vardas turėtų būti nurodomas kaip visas, nesutrumpintas asmens vardas ir pavardė arba bent 

jau vardo raidė ir pavardė, kad laiško gavėjas aiškiai matytų, kas atsiuntė žinią, o atsakydamas galėtų 

mandagiai kreiptis vardu ir pavarde. Vardui sudaryti netinka įvairios raidžių kombinacijos, skaičių 

sekos ir pan. Nėra tinkama ir asmenvardžių santrauka ar slapyvardis. Žaisminga forma galėtų tikti 

susirašinėjant su draugais, tačiau visiškai netinka formaliai, dalykinei komunikacijai. 

2. Elektroninio pašto adresas irgi turi tam tikras kūrimo taisykles. Pasak R. Šmaižio (2009), 

„šiuo metu paplitę keli adresų tipai: v.pavardenis@įmonė.lt, p.vardenis@įmonė.lt. Iš esmės abu jie 

tinkami, tačiau geresnis yra v.pavardenis@įmonė.lt, nes mažesnė tikimybė rasti žmogų su ta pačia 

pavarde ir ta pačia pirmąja vardo raide nei su tuo pačiu vardu ir pirmąja pavardės raide“. Autorius 

teigia, kad nurodant visą vardą ir pavardę susidarytų per ilgas, neestetiškai atrodantis užrašas, jį būtų 

sunku užrašyti nepadarant klaidų, todėl tokiõs adreso struktūros pataria vengti. Taip pat reikėtų 

visiškai atsisakyti adresų su bereikšmiais pavadinimais ir nepatikimais pašto serveriais, nes tokie 

pašto adresai neteikia reikiamo įvaizdžio ir nėra skirti dalykiniam bendravimui. Laiško siuntėjas save 

sumenkina, pasirinkdamas katinėlio, gražuoliukės, šypsenytės, greituoliuko ar kt. vardus. Be to, gali 

El. laiškų 
struktūra

1. Pradžia

Siuntėjo 
vardas  
El. pašto 
adresas

2. Laiško 
tema

3. Laiško 
tekstas

Pasisveikinimas  
Kreipimosi 
žodis

Struktūruotas 
tekstas 

Informacija 
apie priedą

Padėka 
Linkėjimas 
Klausimas 
Atsisveikinimas

4. Pabaiga

Pabaigos 
mandagumo 
formulė  
Parašas 
Kontaktai 
Atsakymas 
esant išvykus 
iš biuro arba 
atostogaujant



atsitikti ir taip, kad šie laiškai išvis nebus išsiųsti ir į juos niekas neatsakys, nes jie bus suprasti kaip 

galimas šlamštas (angl. Spam). 

Vis dėlto forma vardenis.pavardenis@įmonė.lt gali būti taikoma, jei organizacijoje 

(pavyzdžiui, aukštojoje mokykloje) elektroniniu paštu naudojasi daug žmonių, todėl yra galimybė, 

kad kelių asmenų pirmoji vardo raidė ir pavardė sutaps.  

Kalbant apie elektroninio pašto adresą, dera priminti ir elektroninių laiškų adresavimo 

ypatybes. Beveik kiekviena programa ar elektroninio pašto tarnyba turi tris skirtingus laukelius: 

1) Kam (angl. To) laukelis skirtas tiesioginiam laiško gavėjui ar gavėjams, iš kurių dažnai tikimasi 

atsakymo; 2) CC (angl. Carbon Copy) laukelis skirtas papildomiems gavėjams, kurie turėtų gauti 

siunčiamą informaciją, tačiau nėra įpareigoti į ją reaguoti; 3) BCC (angl. Blind Carbon Copy) laukelis 

skirtas analogiškai informacijai, tačiau neparodant adreso kitiems laiškų gavėjams.  

Reikia labai apgalvotai laukeliuose nurodyti laiško gavėjus, kitaip informacija gali būti 

perduota netinkamai. Pavyzdžiui, informacija išsiųsta keliems vienas su kitu nesusijusiems žmonėms, 

visi adresai surašyti laukelyje Kam. Jeigu kuris nors iš šių žmonių norės pasiteirauti papildomos 

informacijos ir vietoj Atsakyti (angl. Reply) spustelės Atsakyti visiems (angl. Reply To All), jo žinutė 

nukeliaus visiems laukelyje Kam esantiems asmenims. Taigi, atsižvelgiant į laiško turinį ir gavėjus, 

reikia apdairiai naudotis Kam, CC ir BCC laukeliais (žr. Šmaižys, 2009). 

Vertėtų prisiminti ir dar vieną – laiško persiuntimo – funkciją, kai matomi keli elektroninio 

pašto adresai: pirminio siuntėjo ir persiuntėjo. Vadinasi, netinkamai, netiksliai sudarytas elektroninio 

pašto adresas klaidins ne vieną, o daugiau informacijos gavėjų. Be to, persiunčiant laišką reikėtų 

parašyti, kokiu tikslu tai daroma, kad gavėjas susiorientuotų, kodėl su juo pasidalijama tam tikra 

informacija. Originalaus laiško teksto iškraipyti, sutrumpinti ar pakeisti negalima. 

 

3. LAIŠKO TEMA 

 

Laiško tema (angl. Subject) yra privalomas dalykinio elektroninio laiško elementas, iš kurio 

sprendžiama apie laiško turinį. Gavėjas pirmiausia pamato nurodytą laiško temą (dar kitaip vadinamą 

antrašte) ir susidaro nuomonę apie pranešamą informaciją arba laiško funkciją, intenciją, atskiria 

svarbesnius laiškus nuo ne tokių svarbių. Tai tekstas, reziumuojantis visą laišką, atspindintis 

pagrindinę jo mintį. Temos formulavimas – subjektyvus dalykas: kiekvienas laiško siuntėjas pasirinks 

jam priimtiną pateikti informaciją ir kalbinės raiškos formą. Vis dėlto temos formuluotė „ir turiniu, 

ir forma turi patraukti, sudominti klausytoją [šiuo atveju – laiško gavėją], be to, ji turi būti aiški, 

glaustai pranešanti, kas iš tiesų bus kalbama [rašoma dalykiniame elektroniniame laiške]“ 

(Koženiauskienė, 2001, 96). „Jei atsakant į laišką keičiamas laiško turinys, reikia pakeisti ir laiško 

antraštę“ (Rinkevičienė, 2007, 65). 

Kadangi dalykinis elektroninis laiškas yra dalykinės formaliosios komunikacijos priemonė, jam 

galioja kai kurios bendros dokumentų rengimo taisyklės. Pavyzdžiui, dalykinio elektroninio laiško 

tema (kaip ir dokumento ar rašto pavadinimas) gali būti formuluojama vardininko forma arba 

kilmininko linksniu su prielinksniu dėl1. Dažniausiai šitaip suformuluota tema nurodo objektą, apie 

kurį bus rašoma laiške. Kartais kaip tema pateikiamas pagrindinis laiško teiginys, kuris yra 

predikatinės struktūros ir gali būti formuluojamas kaip konstatavimas, klausimas, sušukimas ir pan. 

                                                           
1 Plg. Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas „Dėl dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ (2011). 

mailto:vardenis.pavardenis@įmonė.lt


A. Ryklienė (2001) teigia, kad prielinksnis apie, formuluojant elektroninių laiškų temas, yra 

vartojamas taip pat dažnai kaip ir prielinksnis dėl.  

Dar viena labai svarbi taisyklė – negalima palikti neužpildyto laiško temos langelio. Toks 

laiškas neatkreips dėmesio, todėl atsakymo gali tekti laukti ilgai arba visai jo nesulaukti. Tuo labiau 

į šį laukelį netinka rašyti nieko nereiškiančius simbolius, pavyzdžiui, aaa, drmkgtsb ir pan.  

 

4. PASISVEIKINIMAS, KREIPIMOSI ŽODIS2 

 

Elektroninių laiškų struktūroje išskiriama trečia didelė dalis – laiško tekstas. Visas tekstas 

sudarytas iš kelių atskirų elementų: pasisveikinimo ir (arba) kreipimosi žodžio, struktūruoto teksto, 

informacijos apie priedą, parašo, linkėjimų, kontaktų. Toliau šie struktūriniai elektroninių laiškų 

elementai aptariami detaliau. 

Dalykinis elektroninis laiškas pradedamas rašyti skirtingai: 1) pasisveikinimu, 2) kreipimosi 

žodžiu, 3) pasisveikinimu ir kreipimosi žodžiu. Bent viena laiško pradžios forma yra privaloma. 

Pasisveikinimas ir (arba) kreipimosi žodis rašomi laiško pradžioje atskira pastraipa (Strazdienė, 

2009). 

1. Dalykinis elektroninis laiškas pradedamas tik pasisveikinimu dažniausiai tada, kai 

nežinomas tikslus gavėjo vardas, pavardė, pareigos arba laiškas siunčiamas keletui gavėjų iš karto. 

„Sveikinimasis – tai pagarbos ritualas, išreiškiamas žodžiais ir veiksmais. Juo pradedama diena, 

pokalbis arba užmezgama pažintis, išreiškiamas pasimatymo džiaugsmas. Nemandagu 

nepasisveikinti arba neatsakyti į kito asmens sveikinimą“ (Naginevičienė, 2009, 202). Dalykiniame 

elektroniniame laiške pasisveikinama paprastai pagal paros metą, kada rašomas laiškas: Labas rytas, 

Laba diena, Labas vakaras. Kartais pasirenkama galininko forma: Labą rytą, Labą dieną, Labą 

vakarą. Abu pasisveikinimai yra taisyklingi. Neutralioji bendrinės lietuvių kalbos norma yra 

pasakymas laba diena (vardininkas). Šalutinis normos variantas – galininkas (labą dieną). Galininkas 

gali būti laisvai vartojamas publicistinio, meninio stiliaus tekstuose, šnekamojoje kalboje (žr.: Kalbos 

patarimai, 2009, 59–60). Taigi, kaip matyti iš komentarų, rašant dalykinį laišką geriau rinktis 

neutraliąją normą – vardininką. Beje, pasisveikinimas laba diena yra įgavęs apibendrinamąją 

reikšmę ir nelabai besiejamas su tikruoju paros laiku. 

Kartais sveikinamasi ir vienu žodžiu labas, sveikas, ir iš jo pasidarytomis maloninėmis 

formomis labutis, labutė, sveikutis, sveikutė (pastarosios tinka artimesniems santykiams, tai 

familiarūs pasisveikinimai), tačiau tokie pasisveikinimai nėra vartotini dalykiniuose laiškuose, tai – 

asmeninių laiškų mandagumo formulė. 

2. Kreipimosi žodžiai formuluojami įvairiai, tačiau visada turi būti laikomasi mandagumo 

taisyklių. „Esant distancinei mandagumo raiškai daiktavardinių kreipimosi žodžių pasirinkimas yra 

ribotas, nes čia paprastai nedera vertinamojo pobūdžio įvardijimai. Į adresatą oficialiai kreipiamasi 

vardu ir pavarde, pareigas ar visuomeninę padėtį įvardijančiais žodžiais, prie pavardės ar pareigų 

pridedant pažyminius ponas ar gerbiamasis“ (Čepaitienė, 2007, 85). Kreipiamasi vienu arba keliais 

žodžiais. Į mažai pažįstamus, gerbtinus žmones reikia kreiptis santūriai, pagarbiai, pavyzdžiui, 

Gerbiamas Profesoriau, Gerbiamoji Daktare. Į visai nepažįstamus žmones tinka kreiptis tiesiog 

Gerbiamasis,-oji. Tik į labai artimus draugus tinka kreiptis vardu (žr. Lietuvių kalbos žinynas, 2004). 

                                                           
2 Šioje mokslo studijoje vartojami du terminai: kreipimosi žodis ir kreipinys. Pirmasis suprantamas kiek plačiau ir apima 

ne tik daiktavardžio vardininką, bet ir būdvardžio formą ar prieveiksmį. Kreipinys vartojamas labiau akcentuojant sakinio 

dalies funkcijas, raišką ar skyrybos dalykus. 



Dalykiniame elektroniniame laiške tinka kreiptis ir nesutrumpintais vardu bei pavarde, pridedant 

sutrumpinimą p. „ponas,-ia“. Mandagumo žodžio ponas,-ia santrumpa p. rašoma mažąja raide ir 

sakinio ar kreipinio pradžioje. Greta vardo ir pavardės gali būti nurodytos užimamos pareigos, 

pavyzdžiui, Gerbiamas direktoriau V[...] P[...].  

Kartais tenka kreiptis į ypatingą padėtį visuomenėje užimančius asmenis, todėl ir kreipimosi 

žodžiai vartojami netradiciniai, pavyzdžiui, į karalių kreipiamasi Jūsų Didenybe, į kardinolą – 

Eminencija arba Pone Kardinole, į vyskupą, prezidentą, ambasadorių – Ekscelencija, Jūsų 

Ekscelencija, ne tokiomis iškilmingomis progomis – Gerbiamasis Vyskupe, Gerbiamasis Prezidente, 

Pone Ambasadoriau, į kitos šalies prezidentą – Pone Prezidente, į nepaprastuosius ir įgaliotuosius 

pasiuntinius – Jūsų Prakilnybe, akademinėje aplinkoje iškilmingais atvejais į rektorių – 

Magnificencija, Jūsų Magnificencija, kiek paprasčiau – Gerbiamasis Rektoriau (Naginevičienė, 

2009). 

Bendrinėje lietuvių kalboje kreipinys reiškiamas šauksmininku (ne vardininku!). Išimtis – 

priedėliu einančio daiktavardžio ponas vardininkas. Abi formos – ponas pirmininke ir pone 

pirmininke – yra laikomos bendrinės kalbos normomis, tačiau pirmenybė teikiama mandagumo 

priedėlio ponas šauksmininkui, pvz.: Ponas (geriau Pone) pirmininke, rytoj negalėsiu ateiti į posėdį. 

Dėkui, ponas (geriau pone) profesoriau, už patarimą. Ponas (geriau Pone) pirmininke, čia reikia jūsų 

parašo. 

Kai kreipimosi žodis vartojamas su pažyminiu, pastarojo paprastai pasirenkama įvardžiuotinė 

forma, pavyzdžiui, Gerbiamasis Pavardeni, Gerbiamoji Vadove. Taip rodoma didesnė pagarba nei 

vartojant neįvardžiuotinę formą. Taisyklingi abu pasakymai: ir su paprastaisiais (gerbiamas,-a), ir su 

įvardžiuotiniais (gerbiamasis,-oji) būdvardžiais. Oficialiuosiuose stiliuose (vadinasi, ir dalykiniame 

elektroniniame laiške) teiktinesnė įvardžiuotinė forma – gerbiamasis pirmininke.  

Palyginti dažnai laiškų kreipimosi žodžiuose vartojamas prieveiksmis didžiai, pavyzdžiui, 

Didžiai gerbiamas Akademike! Didžiai gerbiama Auklėtoja! Reikia įsidėmėti, kad prieveiksmis 

didžiai negali būti pridedamas prie įvardžiuotinės formos gerbiamasis,-oji. Žodžių junginys didžiai 

gerbiamasis, -oji prieštarauja lietuvių bendrinės kalbos normoms, laikytinas klaida. Prieveiksmiai su 

įvardžiuotiniais būdvardžiais ar įvardžiuotiniais dalyviais nevartojami (Lietuvių kalbos žinynas, 

2004). 

Dalykinio elektroninio laiško kreipimosi žodis rašytinas iš didžiosios raidės. Antraštiniame 

laiško kreipinyje, taip pat ir visame laiško tekste didžiosios raidės, šalia kitų gramatinių funkcijų, dar 

išreiškia mandagumą. Pradėti laiško antraštėje kreipimosi žodį mažąja raide būtų nemandagu. Aišku, 

ne visi antraštinio kreipinio žodžiai rašomi iš didžiosios raidės. Jei kreipinyje nurodomi vardas ir 

pavardė, greta jų vartojami pareigybės pavadinimas, mokslinis laipsnis ir pan. rašomi mažąja raide. 

Jeigu kreipinyje neminimi vardas ir pavardė, pareigybės pavadinimas, mokslinis laipsnis ir pan. 

rašomi didžiąja raide. 

Tradicinis mandagumas reikalauja ir visame laiške iš didžiosios raidės kreiptis į asmenį ar 

asmenis, į kurį ar kuriuos jau buvo kreiptasi laiško antraštėje, nors tas asmuo ar tie asmenys būtų 

minimi tik įvardžio formomis Jūs, Jūsų, Jums, Jus (žr. Lietuvių kalbos žinynas, 2004).  

3. Kartais dalykinis elektroninis laiškas pradedamas ir pasisveikinimu, ir kreipimosi žodžiu 

vienu metu, pavyzdžiui: Labas rytas, gerbiamas Profesoriau, Laba diena, gerbiamoji V[...] P[...]. 

Tokiai pasirinktai laiško pradžiai galioja jau aptartos rašybos ir žodžių formų vartojimo taisyklės. 

Įsidėmėtina, kad ir pasisveikinimas, ir kreipimosi žodis rašomi vienoje eilutėje. 



Po pasisveikinimo ir (ar) kreipinio kartais reikalingas kablelis, kartais šauktukas. Kai po 

pasisveikinimo ir (ar) kreipinio rašomas šauktukas, pirmasis laiško žodis pradedamas rašyti didžiąja 

raide. Tačiau dalykiniuose elektroniniuose laiškuose po pasisveikinimo ir (ar) kreipinio dažniausiai 

rašomas kablelis. Tokiu atveju pirmasis laiško žodis pradedamas mažąja raide, pvz.: 

Laba diena, gerbiamieji Kolegos, /3 pranešame, kad Dokumentų rengimo aprašo darbo grupės 

posėdis įvyks... 

Gerb. inspektoriau, / siunčiame dokumentus susipažinti. Į pateiktus klausimus prašom atsakyti 

iki liepos 1 d. 

Nėra didelio skirtumo, kuri laiško pradžios forma pasirenkama vartoti, svarbu, kad būtų 

laikomasi rašybos ir skyrybos bei etiketo normų. 

 

5. STRUKTŪRUOTAS TEKSTAS 

 

Dalykinio elektroninio laiško „turinys charakterizuoja partnerio padėtį, solidumą, ten dirbančių 

žmonių profesionalumą. Pirmas įspūdis dažnai nulemia tolesnius partnerių santykius“ (Uznienė, 

2011, 79), todėl laiško tekstas turėtų būti labai gerai apgalvotas, mintys sudėliotos tiksliai, aiškiai, 

logiškai. Reikia nepamiršti, kad laiško gavėjo nebus greta, todėl jis negalės iš karto pasitikslinti, 

pasiaiškinti sunkiau suprantamų ar dviprasmiškų sakinių. Be to, rašant dalykinį elektroninį laišką 

privalu laikytis etikos ir etiketo reikalavimų. 

Dalykinis laiškas neturėtų būti ilgas: geriausia, jeigu atspausdintas jis užima ne daugiau kaip 

vieną puslapį. R. Šmaižys (2009) rekomenduoja eilutės ilgį apriboti iki 65 simbolių ir baigti Enter 

klavišo paspaudimu (kai kurios programos tai atlieka automatiškai). Nereikalinga ir ilga laiško įžanga 

– ji tik blaškys gavėjo dėmesį, gaišins laiką, todėl verta susikoncentruoti ties pagrindine mintimi ir ją 

glaustai, bet suprantamai išdėstyti.  

L. Kazokienė ir J. Stravinskienė (2014), apibendrindamos S. Cutlipo ir F. Seitelio 

pastebėjimus, teigia, kad rašytiniuose pranešimuose informatyvumą apibūdina medžiagos dėstymo 

tvarka. Svarbiausi faktai ir pranešimo esmė turi būti pateikiami pranešimo pradžioje, išskyrus 

dalykinius elektroninius laiškus, pranešančius neigiamą žinią,  nes daugiausia dėmesio skiriama 

pranešimo pradžioje esančiai informacijai, pradžia lemia tolesnę gavėjo reakciją. Nuo pranešimo 

pradžios pabaigos link turėtų būti pateikiama vis mažiau svarbių faktų. Pati žinia turi būti perteikta 

trumpai, neperkrauta papildoma, nereikalinga informacija, pastebėjimais, pasvarstymais.  

Atskiros mintys paprastai pateikiamos naujose pastraipose, kurios viena nuo kitos atskiriamos 

tarpais, kad gavėjas galėtų įterpti savo atsakymą. Pirmoji pastraipos eilutė gali būti atitraukta arba 

neatitraukta nuo kairiojo krašto. Teksto lygiavimas gali būti kairinis (kampinis vėliavinis) arba 

abipusis (daugiau apie dalykinio elektroninio laiško įforminimą žr. mokslo studijos 3.9 poskyrį). 

Patariama viename laiške rašyti viena tema, o svarbiausius klausimus ar atsakymus pateikti laiško 

pradžioje. 

Dalykinis laiškas nuo asmeninio skiriasi tuo, kad atvirai nereiškia emocijų, todėl elektroniniame 

variante reikėtų vengti emocijas ir jausmus iliustruojančių ženklų – jaustukų4 ir šypsenėlių5 (angl. 

Smilie, Emoticon). Geriau naudotis teksto pabraukimais, pasvirimais, paryškinimais. Spausdinant 

                                                           
3 Pasviruoju brūkšniu šioje mokslo studijoje atskiriamas tekstas, laiške parašytas naujoje eilutėje. 
4 Jaustukas – tai „simbolis, reiškiantis tam tikrą emociją ir vaizduojamas rašmenų seka arba paveikslėliu“ (LRTB). 
5 Šypsenėlėmis (arba šypsniukais) vadinami emocijų ir piktogramų deriniai, simbolizuojantys žmogaus veido išraišką 

(Žukienė, 2012, 129). 



tekstą, didžiąsias ir mažąsias raides reikia rašyti laikantis bendrinės lietuvių kalbos taisyklių. Netinka 

visą tekstą spausdinti didžiosiomis raidėmis, nes elektroniniame diskurse didžiosios raidės reiškia 

šūktelėjimą ar šaukimą. 

V. Baršauskienė ir B. Janulevičiūtė-Ivaškevičienė (2007) pataria iš anksto nedėkoti už būsimas 

prekes ar paslaugas, nes, jei prašymo neįmanoma įvykdyti, laiško gavėjas pateks į keblią padėtį. Kai 

kuriose šalyse, pavyzdžiui, Vokietijoje, iš anksto dėkojama tik laiškuose, kuriuose prašoma atsiųsti 

reklamą.  

Į gautą dalykinį laišką privalu atsakyti. Tai padaryti reikia per 48 valandas (nedarbo dienų 

neskaičiuoti). Dar geriau – suspėti per 24 valandas. Į pranešimus su ženklu „!“ būtina atsakyti 

nedelsiant. Jei gautas laiškas reikalauja detalesnio atsakymo, kuriam parengti reikia laiko, siuntėją 

būtina įspėti, kad laiškas gautas, bet atsakyta bus kiek vėliau. 

Rašant atsakymą į dalykinį elektroninį laišką, būtina atsakyti į visus pateiktus klausimus. Pasak 

R. Šmaižio (2009), cituojant tekstą, reikia iškirpti nereikalingas dalis, tačiau negalima pakeisti 

pagrindinės minties, privalu gerbti informacijos, kuri persiunčiama, autorius. Atsakymo tekstas turėtų 

būti virš cituojamo teksto, jei mintys, kurios rašomos, yra bendros visam laiškui. Jei klausimai 

pateikiami papunkčiui, derėtų iškart po jais ir atsakyti, toks atsakymo būdas aiškesnis gavėjui. Jeigu 

viena ar kita mintis užgavo laiško gavėjo jausmus, principus, įsitikinimus, reikia neskubėti rašyti 

atsakymo – gali būti padaryta didelė klaida, kurią vėliau bus labai sunku ištaisyti. Prieš atsakant į tokį 

laišką, reikia leisti emocijoms nusiraminti, mąstyti blaiviai. 

Rašant dalykinius elektroninius laiškus, privalu laikytis kalbos, rašybos, skyrybos, raštvedybos 

normų ir taisyklių taip pat, kaip jų laikomasi rengiant oficialius dokumentus. Paliktos klaidos rodo 

laiško siuntėjo neišprusimą, skubėjimą, nepagarbą laiško gavėjui, o tai gadina ne tik vieno asmens, 

bet ir visos organizacijos įvaizdį. Prieš išsiunčiant laišką, būtina perskaityti jį dar kartą, nebijoti taisyti 

ne tik turinį, bet ir formą: iškirpti tai, kas nereikalinga, ko per daug, pakoreguoti stilių, ištaisyti 

rašybos ir skyrybos klaidas. 

 

6. INFORMACIJA APIE PRIEDĄ 

 

Gana dažnai siunčiant dalykinį elektroninį laišką yra pridedamas koks nors priedas: 

dokumentas, raštas, fotografija ir pan. Apie tokį priedą būtina paminėti pačiame laiško tekste 

(lydraštyje), kitaip kyla pavojus, kad gavėjas priedo nepastebės arba įvertins jį kaip siunčiamą virusą. 

Ilgus priedus patartina siųsti supakuotus. 

Tiek prie elektroninio, tiek prie paštu siunčiamo laiško priedai yra pridedami, o ne prisegami6 

(angl. attach – liet. pridėti, pridėti priedą; angl. attachment – liet. priedas), todėl žodžių prisegti, 

prisegtukas, priekaba, atačmentas ir kt. dalykinėje kalboje patartina vengti. 

 

7. PADĖKA, LINKĖJIMAS, KLAUSIMAS, ATSISVEIKINIMAS 

 

Paskutinioji dalykinio elektroninio laiško teksto pastraipa gali būti skirta už ką nors padėkoti, 

ko nors palinkėti, paklausti ar tiesiog atsisveikinti. Visų šių intencijų turinys teiktinas laikantis etikos 

ir etiketo normų, o kalbinė raiška formuluotina pagal bendrinės lietuvių kalbos taisykles.  

                                                           
6 Žr. VLKK KB. 



Dažniausiai padėka formuluojama paprastai, konstatuojamaisiais sakiniais, pavyzdžiui: Ačiū, 

Labai ačiū, Dėkoju. Kartais padėka išreiškiama emocionaliau, todėl vartojamas šaukiamasis sakinys, 

pavyzdžiui, Dėkoju! Ačiū už pagalbą! 

Dalykinis elektroninis laiškas gali būti baigiamas linkėjimu, pavyzdžiui: Geros dienos, 

Gražios likusios dienos! Gero savaitgalio! 

Kartais paskutinėje dalykinio elektroninio laiško teksto pastraipoje gali būti formuluojami 

klausimai, kurie tarsi neleidžia nutrūkti užmegztam ryšiui tarp laiško siuntėjo ir gavėjo, pavyzdžiui, 

Kada būtų galima susitikti? Kur galėčiau sužinoti mane dominančią informaciją? 

Atsisveikinant nebūtina visada linkėti geros dienos, galima pagalvoti įvairesnių formulių. 

Pavyzdžiui, laišką galima baigti sakiniu: Lauksiu Jūsų atsakymo, ypač jei tas atsakymas iš tikrųjų yra 

svarbus. 

 

8. BAIGIAMOJI MANDAGUMO FORMULĖ, PARAŠAS, KONTAKTAI 

 

Dalykinis elektroninis laiškas paprastai baigiamas  baigiamąja mandagumo formule, parašu ir 

kontaktais. 

Po teksto palikus vieną tuščią eilutę rašomi mandagumo žodžiai: Pagarbiai ar Su pagarba7 

(po jų kablelio rašyti nereikia). Dar galėtų būti Jus gerbiantis,-i, Nuoširdžiai. 

Po baigiamosios mandagumo formulės palikus ne mažiau kaip vienos eilutės intervalą rašomas 

parašas. Elektroninio laiško parašai gali būti išplėstiniai ir neišplėstiniai. Dalykiniuose 

elektroniniuose laiškuose išplėstinį parašą sudaro ne tik vardas ir pavardė, bet ir pareigų, įstaigos ar 

įmonės pavadinimas. Pasak R. Šmaižio (2009), reikia atsiminti, kad parašas neturėtų būti ilgesnis nei 

keturios eilutės. Neišplėstinį parašą gali sudaryti siuntėjo vardas ir pavardė arba tik vardas. Toks 

parašas tinka tada, kai laiško siuntėjas ir gavėjas yra pažįstami asmenys, žinantys vienas kito 

darbovietę ir pareigas. Tik vardu pasirašyti tinka asmeninį, bet ne dalykinį laišką. 

Po parašo dar yra pateikiami kontaktai: fiksuoto arba mobiliojo telefono numeriai, jei reikia, 

galima nurodyti fakso numerį ir interneto svetainės adresą. Kitaip tariant, nurodomi tie kontaktai, 

kuriais būtų galima susisiekti su laiško siuntėju. 

 

9. ATSAKYMAS ESANT IŠVYKUS IŠ BIURO ARBA ATOSTOGAUJANT 

 

Kartais situacija susiklosto taip, kad nėra galimybės pasiekti vartotojo paskyros, pavyzdžiui, 

išvykstama iš biuro, atostogaujama ar nėra prieigos prie interneto. Tada galima nustatyti vadinamąjį 

atostogų atsakiklį: žmonės, siunčiantys laiškus, automatiškai gauna pranešimą, kad jiems bus atsakyta 

ne iš karto, o tik po kurio laiko. Tokiu atveju labai svarbu tinkamai, t. y. taisyklingai ir aiškiai, 

suformuluoti žinutę, kuri ir taps automatiniu atsakymu. Elektroninio pašto paskyroje numatyta, kad 

kuriant automatinį atsakymą reikia nurodyti pirmą ir paskutinę (nebūtinai) atostogų dieną, temą ir 

patį pranešimą. Toks atsakymas tam pačiam asmeniui yra siunčiamas daugiausia vieną kartą per 

keturias dienas arba iš naujo, kai atsakymas yra paredaguotas, o asmuo vėl parašė laišką. 

 

                                                           
7 Pasakymai su pagarba ir pagarbiai yra lygiaverčiai normos variantai. Junginys su pagarba tradiciškesnis (prielinksnio 

su junginiai gali reikšti veikimo būdą), iškilmingesnis, o pagarbiai – trumpesnis, paprastesnis. Pabrėžtina, kad 

lietuviškame tekste po žodžių su pagarba, pagarbiai nereikia jokio skyrybos ženklo. Pateisinamas čia galėtų būti tik 

brūkšnys, rašomas dėl didesnės ekspresijos (žr. VLKK KB). 



10. REKOMENDACIJOS RAŠANTIEMS DALYKINIUS ELEKTRONINIUS LAIŠKUS 

 

Pagrindinė rekomendacija rašantiems dalykinius elektroninius laiškus – visada galvoti apie 

laiško gavėją, jo interesus, polinkius, galimybes. Laiško siuntėjui (autoriui) verta prisiminti, kad ir jis 

pats ne visus gaunamus laiškus noriai skaito, todėl reikia į tai atsižvelgti rašant laišką kitam asmeniui. 

Vienas svarbiausių dalykinių elektroninių laiškų tikslų – paskatinti gavėją palankiai reaguoti į 

pateiktą informaciją. Dalykinės komunikacijos tyrėjai pateikia ir konkrečių rekomendacijų, kaip 

rašyti tam tikro tipo laišką. 

Prašymų ir pageidavimų laiškai8. Toks laiškas turi būti trumpas, bet išsamus: aiškiai 

išdėstoma, kokios informacijos ar pagalbos pageidaujama, nurodomos konkrečios detalės. Nedera 

prašyti informacijos, kurią nesunkiai gali susirasti pats laiško siuntėjas. Laiškas baigiamas 

mandagumo formule, rodančia draugišką nusiteikimą ir norą tęsti dalykinius santykius, tačiau netinka 

dėkoti iš anksto. Geriausia tokį laišką adresuoti konkrečiam asmeniui, o ne organizacijai, tiksliai ir 

taisyklingai nurodyti asmens vardą, pavardę, pareigas.  

Atsakomieji laiškai. Organizacijai yra privaloma atsakyti į gautus laiškus. Paprastai tai turėtų 

būti padaryta per 48 val., dar geriau – per 24 val. Ir tik tais atvejais, kai atsakymas reikalauja ilgesnio 

pasirengimo, galima užtrukti ilgiau kaip dvi paras, prieš tai informavus siuntėją apie gautą laišką. Jei 

organizacija yra nekompetentinga ar nepajėgi atsakyti, apie tai reikia pranešti laiško siuntėjui. 

Atsakymas turi būti tikslus ir išsamus. Netinka vien tik formalus atsirašinėjimas, rodantis, kad kito 

asmens problemos visai nerūpi. 

Pasiūlymų, reklamų laiškų tikslas – sudominti klientą, kad šis nuspręstų įsigyti prekę ar 

paslaugą arba bent ieškotų išsamesnės informacijos apie ją ar pačią organizaciją. Tokie laiškai 

pradedami rašyti klientą padrąsinančiu ar jo dėmesį patraukiančiu sakiniu. Toliau gavėjo dėmesys 

išlaikomas dėstant konkrečius faktus, kurie paaiškina, kodėl prekė ar paslauga patenkina kliento 

poreikius. Galima pateikti papildomų argumentų, kodėl siūloma prekė ar paslauga yra būtina. Laiško 

pabaigoje reikia trumpai ir tiksliai nurodyti, kokių veiksmų turi imtis laiško gavėjas (pavyzdžiui, 

susitarti dėl susitikimo laiko), pateikti kontaktinius duomenis. Veiksmingiausi pasiūlymai rašomi 

apeliuojant į logiką ir emocijas, todėl juose turi būti ir pateikta faktų, ir parodoma nauda pačiam 

asmeniui, jo poreikiams. 

Neigiamą žinią pranešantis laiškas yra, matyt, pats nemaloniausias dalykinės komunikacijos 

momentas. Toks laiškas turi būti parašytas taip, kad gavėjas suprastų, jog tai yra tik laikina situacija, 

o kliento palankumą norima išsaugoti. Neigiamos žinios laišką rekomenduojama pradėti neutralia 

mintimi, nesukeliančia gavėjo prieštaros. Tada reikia taktiškai, mandagiai paaiškinti priežastis, 

nulėmusias konkretų sprendimą. Būtina aiškiai formuluoti neigiamą žinią, jei įmanoma, pateikti 

alternatyvų pasiūlymą. Užbaigti laišką reikėtų pozityviai, gavėjo palankumą skatinančiu sakiniu. 

Nereikia atsiprašinėti. Taigi, tokio tipo dalykinio elektroninio laiško užduotis – neatstumti kliento, 

kuriam organizacija negali padėti. Laiško gavėjui (klientui) turi būti visiškai aiškios atsisakymo 

priežastys. Svarbu, kad nenukentėtų organizacijos įvaizdis, tęstųsi draugiški dalykiniai santykiai su 

klientu.  

Apibendrinant veiksmingo dalykinio elektroninio laiško ypatybes, galima teigti, kad jam sukurti 

galioja tiek veiksmingos komunikacijos dėsniai, tiek bendrieji dalykinės komunikacijos raštu 

                                                           
8 Apie tam tikrų tipų laiškus dar žr. V. Baršauskienė, B. Janulevičiūtė-Ivaškevičienė (2007), R. Grigonienė, A. Žemienė 

(2014).  



principai. Be abejo, kiekvieno tipo dalykinis elektroninis laiškas turi tik jam būdingų ypatybių. Vis 

dėlto pagrindinė taisyklė – kitam asmeniui siųsti tokio turinio ir formos laišką, kokį norėtųsi gauti 

pačiam. 
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