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BIOGRAFIJOS
LEIDINĮ JUMS PARENGĖ: 

REDAKTORĖ 
VIJA PAKALKAITĖ 
Baigusi žurnalistikos bakalaurą ir ekonomikos magistrą Vilniaus univer-
sitete, taip pat ekonomikos politikos magistrą Vidurio Europos univer-
sitete (www.ceu.edu) Budapešte – jame šiuo metu studijuoja viešosios 
politikos doktorantūros studijose. Iki išvykdama studijuoti į Budapeštą 
ilgiausiai dirbo verslo naujienų portale vz.lt ir dienraštyje „Verslo žinios“. 
Kurį laiką vadovavo Lietuvos verslo žurnalistų klubui. Pradėjusi studijas 
užsienyje, tapo laisvai samdoma žurnaliste, pastaruoju metu bendra-
darbiavo su LRT radiju. Įsimintiniausi pastarųjų metų darbai – vyresnioji 
specialistė Lietuvos banko Komunikacijos skyriuje euro įvedimo laiko-
tarpiu ir stažuotoja už energetikos sąjungą atsakingo Europos Komisijos 
pirmininko pavaduotojo Marošo Šefčovičiaus kabinete. Jaunųjų verslo 
žurnalistų stovyklą „Europos verslo reporteris“ 2015 m. moderavo jau 
trečią kartą. 

AUTORIAI 
GINTARAS GIMŽAUSKAS
Vilniaus universiteto Žurnalistikos instituto absolventas, buvęs žurnalų 
„Reklamos ir marketingo idėjos“ ir „Naujoji komunikacija“ redaktorius, 
verslo naujienų portalo vz.lt korespondentas, o vėliau ir projekto „Lyde-
rių laikas“ komunikacijos specialistas. Nuo 2011 m. pradėjo dirbti nepri-
klausomu žurnalistu ir komunikacijos konsultantu, o 2012 m. su partnere 
įkūrė turinio kūrimo agentūrą „Contentum“, iš kurios pasitraukė po po-
ros metų, kai priėmė ryšių su visuomene bendrovės „Integrity PR“ pa-
siūlymą tapti jų kūrybos vadovu. Vis dėlto neilgai trukus, 2014 m. gruodį, 
sugrįžo prie laisvai samdomo darbo.
Pastaruosius metus pagrindinę Gintaro veiklos dalį sudarė dvi kryptys 
– žurnalistika ir verslo klientų konsultavimas komunikacijos klausimais. 
Tiek vienu, tiek kitu atveju rašė straipsnius verslo, ekonomikos, komu-

nikacijos, technologijų, švietimo ir kitomis temomis. Jie buvo publikuo-
jami žurnaluose „IQ The Economist“ ir „BZN start“, taip pat interneto 
naujienų portaluose delfi.lt, lrytas.lt ir kt.
Nemažą savo laiko dalį taip pat skiria ne pelno iniciatyvai „TEDxVilnius“, 
yra šios iniciatyvos komunikacijos vadovas.

AISTĖ ŽILINSKIENĖ
Interneto žiniasklaidos asociacijos pirmininkė, Visuomenės informavimo 
etikos komisijos narė, Vilniaus universiteto ir Mykolo Romerio universi-
teto lektorė.
2003 m. Vilniaus universitete baigė žurnalistikos studijas, įgijo magistro 
laipsnį. Apsigynė magistro darbą tema „Lietuvos interneto žiniasklaidos 
rinkos plėtros tendencijos“. Dirbo informacinių laidų reportere televizi-
jose „Vilsat“; „11 kanalas“, LNK. Kultūrinių laidų apie knygas bendraau-
torė (televizija „11 kanalas“). Rašė straipsnius apie Vilniaus miesto ak-
tualijas į „Lietuvos ryto“ priedą „Sostinė“. Nuo 2000 m. rugsėjo dirbo 
naujienų portale DELFI. Iki 2008 m. dirbo naujienų redaktore, vyr. re-
daktorės pavaduotoja, nuo 2008 m. iki 2014 m. – komunikacijos vadove. 
Skaito paskaitas seminaruose ir konferencijose apie interneto žiniasklai-
dos raidą, ypatumus, komunikaciją interneto medijose.

DŽIUGAS PARŠONIS
Studijavo žurnalistiką Vilniaus Universitete (1985–1992 m.). Po Nepri-
klausomybės atkūrimo dirbo „Vilniaus laikraštyje“, Lietuvos banke, Atvi-
ros Lietuvos fonde, buvo „Naujosios komunikacijos“ žurnalo technikos 
redaktorius. Nuo 1995 m. kūrybos vadovas įvairiose komunikacijų agen-
tūrose – „Saatchi&Saatchi“, TBWA, „DraftFCB“.
2015 m. kartu su partnere įkūrė komunikacijų agentūrą „AdCacao“. Nuo 
1994 m. dėsto Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultete. 2007 m. 
įkūrė tinklaraštį „Nežinau.lt“, kuris buvo tapęs populiariausiu šalyje. 
Konsultuoja įmones ir organizacijas skaitmeninės komunikacijos srityje, 
komentuoja technologijų raidą žiniasklaidai.
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ĮŽANGA
Ar skaitmeninėje rinkoje išties be kliūčių galime įsigyti prekių ar paslaugų iš kitos, kad ir kaimyninės, šalies internetu? Ar yra likęs bent lašas as-
meninio privatumo skaitmeniniame pasaulyje, ir kur yra riba tarp tikslingos reklamos ir įsiveržimo į asmeninį gyvenimą? Ar žurnalistika apskritai 
išliks kaip profesija, kai interneto pasaulyje išnyksta riba tarp skaitytojų ir kūrėjų? Ar žiniasklaidai reikia bandyti reanimuotis ir gyventi naujame 
skaitmeniniame pasaulyje, o gal keisti verslo modelius iš esmės?
Šie klausimai buvo aptarti 2015 m. spalio mėn. įvykusioje jaunųjų verslo žurnalistų stovykloje „Europos verslo reporteris 2015“, kurios metu 
kilusios idėjos pateikiamos šiame elektroniniame žurnale. Jau ketvirtąją tokio pobūdžio stovyklą organizavo Europos Komisijos atstovybė Lie-
tuvoje kartu su dienraščiu „Verslo žinios“ ir UAB „Baltnetos komunikacijos“. Šių metų stovyklos tema buvo „Internetas be sienų. Skaitmeninė 
žiniasklaida ir ES bendroji skaitmeninė rinka“. Stovyklos dalyviai – 20 žurnalistikos, politikos mokslų, ekonomikos ir kitų sričių atstovų – su žinias-
klaidos profesionalais keturias dienas diskutavo apie skaitmeninės žiniasklaidos tendencijas ir įrankių naudojimą, „Baltnetos Tier III“ duomenų 
centre susipažino su debesų kompiuterijos naudojimu Lietuvoje, su žinomais ekspertais ir verslininkais betarpiškai aptarė Lietuvos galimybes 
skaitmeninėje rinkoje ir elektroninės prekybos tendencijas.
Kiekvienas iš dvidešimties stovyklos dalyvių turėjo iš visos stovykloje surinktos informacijos parašyti po vieną straipsnį. Straipsniams jie turėjo 
pasirinkti po vieną bendresnę temą iš šešių: 
1) „ES narė Lietuva – vartai į skaitmeninę ES ir pasaulio rinką“,
2) „Ar pirkti prekę lietuvišką, kai internetu galima pirkti bet ką?“, 
3) „Didelės ir mažos grėsmės asmenų ir įmonių duomenims internete“, 
4) „Vartotojų lojalumas prekės ženklams internete“, 
5) „El. prekybos perspektyvos Lietuvoje ir ES“,
6) „Skaitmeninio turinio įsigijimas internete. Kiek galima gauti nemokamai?“ 
Kadangi profesionalūs žurnalistai dažniausiai negali pasirinkti, kokia auditorija skaitys jų straipsnius, klausysis per radiją ar žiūrės per televizorių, 
stovyklos dalyviams teko išbandymas: kiekvienas burtų keliu turėjo išsitraukti savo skaitytojų auditoriją – bobutė, aukštąjį išsilavinimą turintis 
miestietis, verslininkas, žemdirbys ar jaunuolis, kuriai tikslingai turėjo kreipti rašomus straipsnius.
Paskutinę stovyklos dieną komisijos vienbalsiu sprendimu pirmą kartą „Europos verslo reporterio“ istorijoje geriausią straipsnį parašė ne stu-
dentas, o moksleivis – dvyliktokas Žygimantas Mitkus iš Palangos. Su jo straipsniu „Turgus vidury nakties ir bulvės internete“ ir visu geriausių 
straipsnių penketuku taip pat galite susipažinti šiame e. žurnale. 
Šiame leidinyje taip pat rasite stovyklos moderatorės Vijos Pakalkaitės apžvalgą apie tai, kiek toli yra pažengusi Lietuva ir Europa skaitmeninėje 
rinkoje, ir kokią įtaką skaitmeninė revoliucija daro būsimoms profesijoms. Prie stovyklos rengimo prisidėjęs Džiugas Paršonis parašė trumpą 
vadovą apie tai, kaip žurnalistams internete ieškoti informacijos ir saugoti savo privatumą, o Aistė Žilinskienė – apie tai, kaip rašyti straipsnius 
interneto žiniasklaidai. Prie stovyklos programos taip pat prisidėjęs Gintaras Gimžauskas leidinyje dalijasi įžvalgomis, kaip kone nuo gimimo 
internetu besinaudojantys jauni žmonės keičia muzikos, kino, televizijos ir žiniasklaidos verslo bendrovių verslą, ir prognozuoja, kad masinei ži-
niasklaidai, kurios verslo modelį ir veiklos principus vis dar iš esmės finansuoja reklamdaviai, išaušo paskutinio teismo diena.
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STOVYKLOS PROGRAMA
EUROPOS VERSLO REPORTERIS

INTERNETAS BE SIENŲ. SKAITMENINĖ ŽINIASKLAIDA IR 
ES BENDROJI SKAITMENINĖ RINKA
2015 M. SPALIO 8–12 D. 

SPALIO 8 D. (KETVIRTADIENIS)
Kviečiame stovyklos dalyvius savarankiškai apsilankyti modernių tech-
nologijų ir verslumo renginyje #SWITCH!, skirtam kūrybiškam jauni-
mui, ambicingam verslui ir pažangiam viešajam sektoriui. 
Renginyje dalyvaus globalių skaitmeninių kompanijų „Amazon“, „Mi-
crosoft“, „Google“, „Nasdaq“, „Allegro“ atstovai, aukšto lygio ES 
institucijų atstovai, skaitmeninės rinkos ekspertai ir modernių techno-
logijų kūrėjai iš 15 šalių.
„Europos verslo reporterio 2015“ stovyklos dalyviams bus suteikta 
žurnalistų akreditacija, galėsite dirbti žiniasklaidos centre. Kviečiame 
rinkti medžiagą temai, kurią planuojate nagrinėti stovyklos metu.
10.30 – 10.50 EK pirmininko pavaduotojo A. Ansip ir renginio organi-
zatoriaus, EP nario A. Guogos spaudos konferencija. 
#SWITCH! vyks Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO (Laisvės 
pr. 5, Vilnius).

SPALIO 9 D. (PENKTADIENIS)
9.30 – 9.50 Dalyviai renkasi EK atstovybėje Lietuvoje 
(Gedimino pr. 16, įėjimas iš Vilniaus g., salė pirmame aukšte)
10.00 – 10.05 Stovyklos atidarymas

10.10 – 11.40 Socialinių tinklų naudojimas žiniasklaidoje 
(Erika Maslauskaitė, DELFI Verslo inovacijų vadovė, ir Aistė Žilinskienė, 
Interneto žiniasklaidos asociacijos vadovė)
11.40 – 12.00 Kavos pertrauka
12.00 – 12.50 Ar internete viskas nemokama? (dr. Mindaugas Kiškis, 
MRU profesorius)

13.00 – 14.30 Pietūs („Mano guru“, Vilniaus g. 22)

14.45 – 15.15 Vykimas į „Baltnetos Tier“ III duomenų centrą (autobu-
sas lauks prie viešbučio „Novotel“, Gedimino pr. 16)  
15.30 – 17.30 Vizitas „Baltnetos Tier“ III duomenų centre
17.40 – 19.00 Vykimas į sodybą „Tarp pušų“ ir įsikūrimas
19.10 – 20.00 Teambuilding, dienos aptarimas
20.00 – 21.00 Vakarienė
 

SPALIO 10 D. (ŠEŠTADIENIS)
8.00  Pusryčiai 
9.00 – 9.40 Bendroji skaitmeninė rinka – vizija ir realybė
(Audrius Perkauskas, EK Ryšių tinklų, turinio ir technologijų generalinis 
direktoratas)
9.50 – 10.10 Lietuvos galimybės skaitmeninėje rinkoje
(Džiugas Paršonis)
10.20 – 11.00 Interneto medijų matavimai
(Gryta Balserytė, „Gemius“ vadovė Lietuvai ir Latvijai)

11.00 – 11.30 Kavos pertrauka
11.30 – 12.00 Vartotojo elgsenos stebėsena ir modernios reklamos 
technologijos (Tomas Čerkasas, „iProspect Lietuva“)
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12.10 -12.50 Didžiųjų duomenų ir multimedijos naudojimas žiniasklai-
doje (Evaldas Labanauskas, Gabrielė Burbienė, 15min.)

13.00 – 14.00 Pietūs
14.30 – 15.20 Virtuali žmogaus biografija (Marius Pareščius, IT eksper-
tas)

15.30 – 17.30 Filmo „Citizen Four“ peržiūra ir diskusija
17.30 – 17.50 Kavos pertrauka 
18.00 – 20.00 Praktinis užsiėmimas. Kaip įtaigiai papasakoti istoriją 
internete?
(Rytas Staselis, Aistė Žilinskienė, Vija Pakalkaitė)

20.00 – 21.00 Vakarienė ir dienos aptarimas

SPALIO 11 D. (SEKMADIENIS)
8.00 Pusryčiai 
9.15 – 9.50 E. prekyba: pigu.lt atvejis (Mykolas Majauskas)

10.00 – 10.40 Ko reikia įmonėms, kurios nori vykdyti e. prekybą? 
(Rytis Lauris, „Soundest“)

10.40 – 11.00 Kavos pertrauka 
11.00 – 11.50  E. prekybos perspektyvos Lietuvoje ir ES                                       
(Andrius Čepkus, „GETSHOPIN“)

12.10 – 13.00  Siuntų pristatymas  (Vladas Lašas, „UPS“) 

13.30 – 14.30 Pietūs
15.00 – 20.00 Savarankiškų darbų rengimas ir pateikimas
16.00 – 16.30 Kavos pertrauka
20.00 – 21.00 Vakarienė 

SPALIO 12 (PIRMADIENIS)
9.00 Pusryčiai
(9.00 – 12.00 Darbų vertinimas)
12.00 – 13.00 Pietūs
13.00 – 15.00 Darbų aptarimas, apdovanojimai, fotosesija
15.30  Išvykimas
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PRISISEKITE DIRŽUS – AKCELERUOJAMĖS 

VIJA PAKALKAITĖ

„Jeigu galvojate, kad pokyčiai jūsų asmeniniame gyvenime ir pasaulyje vyksta 
greitai, tai nuo šiol jie vis greitės“, – 2015 m. spalį vykusioje jaunųjų verslo žurna-
listų stovykloje „Europos verslo reporteris“ apie skaitmeninę rinką pasakė vienas 
iš stovyklos pranešėjų. Išties stovykla paliko vieną pagrindinę išvadą – jau greitai 
realusis ir internetinis pasauliai (angliškai „offline“ ir „online“) susilies. Tai svarbu 
kalbant tiek apie asmeninį saugumą, tiek apie vartotojus, prekes ir paslaugas, tiek 

apie gyvenimo būdą, nes tai neišvengiamai atsilieps darbo rinkai ir profesijoms. 
Visa tai įvyks su Europos Sąjungos (ES) pastangomis ar be jų, bet ES išlieka bent 
jau reguliuotojo vaidmuo. 
2015 m. kovo mėnesį Europos Komisija (EK) pristatė Bendrosios skaitmeninės rin-
kos strategiją. Komisija atkreipė dėmesį, kad, nors naudojimasis internetu tapo 
neatsiejama mūsų gyvenimo dalimi, kai kur vis dar stovi nepaaiškinamos kliūtys 
elektroninei prekybai. Pavyzdžiui, tarpvalstybinių siuntų pristatymo išlaidos viršija 
paties produkto kainą arba vyksta geografinis blokavimas: europiečiai dažnai be 
jokio pateisinimo negali naudotis kitose ES šalyse siūlomomis internetinėmis pas-
laugomis arba yra nukreipiami į vietos parduotuvę, kurios kainos skiriasi. Siuntų 
pristatymo sistemos vis dar organizuotos šalių teritorijose: tarp arti esančių kai-
myninių šalių miestų neretai siuntą pristatyti kainuoja gerokai brangiau nei tarp 
vienoje šalyje toli vienas nuo kito esančių miestų. Jau vien iš to, kokios skirtingos 
šios kliūtys, akivaizdu, kad skaitmeninė rinka reiškia ir tai, jog kartais internetas yra 
tik prieiga įsigyti realius daiktus ar paslaugas, o kartais ir pati prekė ar paslauga 
egzistuoja tik internete. 

KAM PREKYSTALIO NUOMA TURGUJE, KAM PATALPOS MIESTO CENTRE

Andrius Čepkus, e. komercijos sistemos „GETSHOPIN“ įkūrėjas, teigė, kad nors 
buvo laikų, kai verslui reikėdavo aiškinti, kam reikalinga elektroninė svetainė, da-
bar su elektroninės prekybos plėtra jau visi supranta, jog tai neišvengiama. Jo 
įmonės teikiamos paslaugos – e. parduotuvės sistema internete, kuria gali naudo-
tis (jeigu nenori kurti savo) pradedantieji prekybą internete. 
„Elektroninė prekyba yra prekyba plius „E“. Anksčiau dar atskirdavo fizinę ir elek-
troninę prekybą – dabar elektroninė prekyba yra tik dar viena pardavimų plat-
forma“, – teigė A. Čepkus. Vis dėlto elektroninė prekyba turi specialių ypatumų, 
tarkime, klientai nori, kad prekė būtų pristatoma ne vėliau kaip per tris–penkias 
dienas, siekiamybė – tą pačią dieną. 
Ryčio Laurinavičiaus, rinkodaros e. paštu paslaugų įmonės „Soundest“ įkūrėjo 
ir vadovo, teigimu, pradėti e. prekybą kainuoja tiek pat, kiek fizinę, o prekybos 
platforma renkamasi atitinkamai. Naudojimasis jau egzistuojančiomis e. prekybos 
platformomis yra tarsi prekystalio nuoma prekybos centre ar turguje, kur didelis 
pirkėjų srautas. Norint sukurti stambesnį verslą internete, kuriamos atskiros sve-
tainės – tai yra tarsi prabangios patalpų nuomos Gedimino prospekte atitikmuo, 
taigi ir investicijos atitinkamai didesnės. Dar viena kryptis yra jau turint gerai iš-
vystytą verslą „offline“ – atidaryti „dar vieną vitriną internete“: klientų bazė jau 
sukaupta, dalis jų pradeda pirkti internetu. 
Mykolo Majausko, politiko ir buvusio Baltijos šalyse veikiančios interneto parduo-
tuvės „Pigu.lt” valdybos pirmininko, teigimu, elektroninė prekyba nėra tik gražus 
interneto puslapis, o veikiau didžiulis logistikos centras. Pristatyti nusipirktas pre-
kes reikia greitai ir tada, kai pažadėta. 

Nuotraukos autorė Rasa Pakalkienė
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KOL KAS GAVĖJAI, O NE KŪRĖJAI  

Pasak „Europos verslo reporteryje“ kalbėjusio Audriaus Perkausko iš Europos Ko-
misijos Ryšių tinklų, turinio ir technologijų generalinio direktorato, 2015 m. e. eko-
nomikos ir e. visuomenės indekse Lietuva yra 11–a iš 28 ES narių. Tokią sąlyginai 
aukštą vietą lemia gera ir nebrangi e. ryšių infrastruktūra, tai, kad interneto nau-
dotojų skaičius – ties ES vidurkiu, geras skaitmeninių įgūdžių potencialas ir tai, 
kad verslas bando naudotis e. prekybos galimybėmis. 
Išties mūsų politikai dažnai viešai didžiuojasi Lietuvos interneto sparta ir pasiekia-
mumu, tačiau tai nevirsta elektronine prekyba. A. Perkausko pateiktais duomeni-
mis, Lietuva yra gerokai žemiau ES vidurkio vertinant prekių ar paslaugų užsakymą 
internetu (2014 m. sudarė tik 36 proc.  visų interneto vartotojų). Gerokai mažesnė 
dalis asmenų užsiima tarpvalstybine e. prekyba (15 proc. interneto vartotojų). Dar 
mažiau Lietuvos gyventojų patys parduoda prekes ar paslaugas internetu – tik 5 
proc. visų interneto vartotojų.
„Daugiau perkame, o ne parduodame internetu. Taigi esame internetu ateinančio 
turinio vartotojai, o spaudimas keisti sistemą ateina nebent iš didžiųjų pasaulinių 
įmonių. Mes nesame suinteresuoti internete keisti – tik naudojamės“, – atkreipė 
dėmesį M. Majauskas. 
Viena iš galimų priežasčių gali būti ypatingas prekybos centrų prieinamumas Lie-
tuvoje. Pasak pašnekovų, kaimyninėje Skandinavijoje e. prekyba sparčiau nei Lie-
tuvoje vystosi ir todėl, kad dalis parduotuvių užsidaro penktą valandą vakaro, o 
Lietuva neva pasaulyje pirmauja pagal gyventojams tenkančių prekybos centrų 
skaičių. Be to, kaip yra pasakęs Lietuvos banko valdybos pirmininkas Vitas Vasi-
liauskas, „mes, lietuviai, mylime grynuosius“, ir, lyginant elektronines operacijas, 
atsiliekame ir nuo latvių, ir nuo estų. Jau pasitaikė keli bandymai kurti ir maisto 
prekių interneto parduotuves, bet uždarytos parduotuvės „Fresh Market“ pavyz-
dys rodo, kad maisto prekių prekyba internetu įsivažiuoja dar sunkiai. R. Laurina-
vičius suskaičiavo tik apie 300–400 elektroninių parduotuvių Lietuvoje.
Vis dėlto M. Majauskas tame, kad lietuviai dar mažai naudojasi e. prekybos galimy-
bėmis, įžvelgia galimybių. Esą, jei skaičius arti nulio, tai tikimybė, kad dar mažės, 
nedidelė, bet jeigu gerokai žemiau ES ar regioninio (su Skandinavija) vidurkio, tai 
rodo, kad tendencija bus augimas. Ypač svarbūs, pasak jo, yra kainų palyginimo 
portalai – kai atsiras stiprus portalas, paprastas palyginimas „numuš“ kainas tarp 
elektroninių parduotuvių ir pridės rinkai skaidrumo. 

REVOLIUCIJA PRASIDEDA NUO MAŽŲJŲ 

„E. komercijos verslas yra vienas lengviausiai pradedamų verslų – pabandykite. Be 
jokių pradinių investicijų“, – nepaisydamas kol kas neypatingos statistikos, tikino 
A. Čepkus. Pasak jo, geram e. prekybos verslui reikia suprasti prekybą, išsirinkti 
geras prekes, sugebėti jų nupirkti ir išmanyti „E“. 

Jam antrino R.Laurinavičius: „Internetas leidžia žmonėms pavirsti prekybininkais 
internete, pasaulyje dominavo didieji prekybininkai, bet jų dalys pajamų pyrage 
santykinai mažėja, auga e. prekybos platformos.“
Iš tiesų, A. Perkausko duomenimis, nors Lietuvoje didelės įmonės daug labiau 
nei smulkios ir vidutinės (10–249 darbuotojai) užsako prekes internetu, būtent 
smulkios ir vidutinės įmonės daugiau nei ES vidurkis aktyviau prekiauja interne-
tu. Stambios įmonės prekes užsako internetu jų segmente daugiau už ES vidurkį 
(41 proc.), smulkios ir vidutinės – savo segmente mažiau už ES vidurkį (21 proc.). 
Tačiau, nors 18 proc. smulkių ir vidutinių įmonių parduoda prekes internetu (paly-
ginti su 26 proc. stambių įmonių), savo segmente smulkios ir vidutinės įmonės tai 
daro dažniau nei ES vidurkis, o stambios – rečiau už ES vidurkį. 
„Didelės organizacijos nemoka būti socialiai aktyvios internete. Mažos atsiranda 
iškart su šiais gebėjimais. Jaunos kompanijos tiki, kad kliūtys, kurios egzistuoja, 
egzistuoja objektyviai, ir jas galima apeiti, išspręsti, atidėti“, – dėstė informacinių 
technologijų specialistas Džiugas Paršonis.

FIZINIS ADRESAS, PAGEIDAUTINA, LONDONE AR BERLYNE 

„Go global or go home” (liet. „Išeik į pasaulį arba eik namo“) – angliškai sakoma 
apie elektroninio verslo pradžią mažoje šalyje, tokioje kaip Lietuva. R. Laurinavi-
čius, kurio įmonė išskirtinai teikia marketingo paslaugas tik internetu prekiaujan-
čioms įmonėms, savo verslą kuria gyvendamas tarp Vilniaus ir Londono. Pasak jo, 
klientų turi visame pasaulyje, ypač JAV, Didžiojoje Britanijoje, Lietuvoje taip pat 
kelias dešimtis. 
M. Majausko teigimu, Baltijos šalyse maža rinka, tad, jeigu nori būti įdomus in-
vestuotojams, turi būti pirmas numeris. Ieškant investuotojų e. prekybos įmonei, 
pasak jo, reikia rodyti, kad esi absoliutus rinkos lyderis, pas tave dirba geriausi 
žmones ir yra „sprogstamas augimas“. Internetas suteikia galimybių į europinę ir 
pasaulinę rinką išeiti labai greitai. Tačiau ne viskas taip paprasta, kaip gali atrodyti, 
nes ES nėra JAV, ir tarp skirtingų šalių yra daugybė prekybos barjerų, pavyzdžiui, 
kalbos, o kiekvienoje šalyje reikia atrodyti kaip vietiniam. 
Pasak D. Paršonio, elektroninės prekybos kliūtys Europoje yra paini ir nesuderinta 
mokesčių politika ir apmokestinimo praktika, ribotos galimybės pasiskolinti verslo 
plėtrai, itin konservatyvūs bankai, skirtinga verslo teisė, išsikerojusi biurokratija, 
lėti procesai, socialinių programų suvaržymai ir kalbos barjerai, kultūrų ir tradicijų 
įvairovė, ksenofobija ir stereotipai.
„Yra kalbos barjerų, negali pasidaryti šablono. Slovakai mėgsta, kai paskambini, 
italai nekelia ragelio. Daug kas neturi žalio supratimo, kokia yra Lietuva. Sako: 
„Negali būti, kad ES narė – aš tokios šalies negirdėjau“, – ironizavo D. Paršonis. 
Elektroninės prekybos įmonės fizinis adresas Lietuvoje nekelia sunkumų, jeigu 
prekiaujama Latvijoje ar Estijoje. Tačiau, siekiant platesnių rinkų, tenka užregis-
truoti dar vieną patrauklesnėje sostinėje. Net keli verslu internete patys užsiiman-
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tys pranešėjai pripažino, kad siekdami dirbti platesnėms nei Lietuvos – Europos ar 
pasaulio – rinkoms, jie registruoja įmonių adresus Vakarų Europos sostinėse, pa-
vyzdžiui, Londone ar Berlyne – technologijų sostinėse. Klientams atrodo saugiau 
mokėti, kai mato, kad adresas ten, o ne mažai žinomoje Lietuvoje. 
Pasak D. Paršonio, e. prekybos verslo plėtra už šalies ribų susideda iš penkių 
žingsnių: idėjos kūrimo ir tobulinimo, paieškos ir tyrimų ES rinkose, kontaktų ir 
partnerių paieškos, verslo plano parengimo ir pristatymo investuotojams. Antrąjį 
ir trečiąjį žingsnius galima praleisti verslaujant Lietuvoje, bet ne ES. Sklandžiausias 
verslo plėtros ES būdas – susirasti vietos partnerį. Būtina išnaudoti visus ES ište-
klius, įskaitant įvairias atstovybes, organizacijas ir prekybos rūmus.
„Turizmas nėra pakaitalas, ieškant partnerių ES rinkoje“, – tvirtino D. Paršonis. 

PARDUOTUVIŲ LIKIMAS – TIK KAIP VITRINOS?

Pranešėjai atkreipė dėmesį į vis labiau įsigalinčią tendenciją – pirkėjai tas prekes, 
kurias gerai žino, pavyzdžiui, buitinę techniką ar kvepalus, perka e. parduotuvėse, 
o ne fizinėse parduotuvėse. Neretai jie vis dar nukulniuoja iki technikos prekių 
parduotuvių, bet tik išsirinkti prekes, kurias vėliau užsisako internetu ir laukia, kol 
atveš. Todėl technikos prekių centrai po truputį virsta tik vitrinomis, ir, jeigu klien-
tai internetu perka iš kito pardavėjo, tai net neatneša pajamų.
Dalis priežasčių yra fizinės ir interneto prekybos skirtumas – internete prekių ga-
lima rasti pigiau. Tačiau, pranešėjų prognozėmis, ateitis gali ne tik ištirpinti kainų 
internete ir fiziniame pasaulyje skirtumą, bet ir toliau mažinti fizinių parduotuvių 
poreikį.
„Ateityje įprotis, kad internetu pirkti pigiau nei fiziniame pasaulyje, pasitrauks, su-
silygins kainos „offline“ ir „online“. Skirtumas tarp „offline“ ir „online“ prekybos 
dings, bus tiesiog „prekyba“. Parduotuvės bus parodomieji kambariai. Jų tikslas 
bus turėti visų prekių po vieną dydį, kad žmogus pasimatuotų. Žmonės turės par-
duotuvių mobiliąsias programėles, užeis į parduotuves, nusiskenuos jiems patiku-
sių prekių etiketes ir norės, kad daiktus pristatytų“, – prognozavo R. Laurinavičius.
A. Čepkaus nuomone, e. parduotuvės taip vystosi, kad netrukus ateis į namus: 
patys šaldytuvai užsakinės maistą iš e. parduotuvių be žmogaus įsikišimo. Jo tei-
gimu, ateityje namuose esantys išmanieji televizoriai virs išmaniaisiais veidrodžiais 
– e. matavimosi kabinomis tiesiog namuose.

Negana to, kadangi didieji e. prekybininkai turi prieigą ir galimybes analizuoti 
daugybę duomenų, jie priartės prie prekių pristatymo „realiuoju metu“ arba iš-
siųs nustatytu pristatymo adresu dar prieš perkant. Pranešama, kad pasaulinė e. 
prekybos platforma „Amazon.com“ 2014 m. gavo patentą „nuspėjamajam prista-
tymui“ (angl. anticipatory shipping)  – siuntų pristatymo metodui dar iki tol, kol 
klientas paspaudžia mygtuką „pirkti“.  
„Pavyzdys yra ir „Ocado.com“ – maisto prekių e. parduotuvė Didžioje Britanijoje. 
Valgymo įpročiai nustatomi. Jie iš anksto žino, ką pirksi. Jie žino, kur gyveni, ir 
pristato į artimiausią punktą tas prekes, kurias, tikėtina, rytoj pirksi“, – pateikė 
pavyzdį R. Laurinavičius.

„UBERIZACIJA“ IR KOKIĄ PROFESIJĄ RINKTIS SKAITMENINIAME                 
PASAULYJE 

Iki šiol buvo kalbėta apie labiau tradicinius verslus, prie kurių prisidėjo „E“ – elek-
troninis pasaulis. Tačiau internetas kuria ir naujas profesijas bei pajamų sritis, kurių 
plėtra yra tokia nenuspėjama, kad valstybės net nespėja reguliuoti. Skaitmeninė 
revoliucija sutapo su pasaulinėmis ekonomikos problemomis ir nerimu dėl pasau-
linio atšilimo, ir tai iškėlė santykinai naują ekonomikos sferą – vadinamąją daliji-
mosi ekonomiką (angl. share economy), kurioje visi gali tapti dalyviais ir užsidirbti 
pajamų, bet naudoti mažiau išteklių, būti laisvai samdomais, o ne turėti nuolatinę 
darbo sutartį. Būstų nuomos platforma „AirBnB“ ir vežimo paslaugos „Uber“ ar 
„Blablacar“ laikomi pagrindiniais dalijimosi ekonomikos pavyzdžiais (nors yra ir la-
bai priešingų nuomonių). Šios pasaulinės tendencijos kartais yra vadinamos darbo 
vietų ir profesinių paslaugų „uberizaciją“.
Vis daugiau atsiranda jaunų žmonių, kurie gyvenime nėra dirbę samdomo darbo, 
bet tai nereiškia, kad jie nedirba. Turint internetu paremtą verslą arba veiklą, ku-
riai fizinis buvimas nėra privalomas, užtenka komunikacijų internetu ir telefonu, 
galima gyventi bet kur ir pačiam nustatyti savo darbo valandas. Stabili darbo vie-
ta, kurioje dirbama kelis dešimtmečius, jau nebėra vertybė. Žurnalistams labiau, 
didelei daliai kitų profesijų mažiau pažįstamas jausmas – būti laisvai samdomu, ži-
noti visko labai daug, bet kone nieko pakankamai giliai. Skaitmeniniam gyvenimui 
liejantis su realiuoju, tai tampa gyvenimo būdu. Tačiau kokioms profesijoms ruošti 
studentus, kai viskas keičiasi taip greitai? 
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BŪSIMOJO DARBDAVIO PROTOTIPAS 

Tą patį klausimą uždavė ir spalio pradžioje Briuselyje naujai atvykusius Europos 
Komisijos stažuotojus įžanginėje konferencijoje pasveikinęs už mokslinius tyri-
mus, mokslą ir inovacijas atsakingas Europos Komisijos narys Carlosas Moedas.
Pasak jo, kai buvo išrasta elektra, tie, kurie pradėjo ja naudotis pirmi, įgavo didžiu-
lį pranašumą, bet tada elektra tapo paprasčiausia preke. 
„Taip mes gyvename dabar – viskas, ką galima suskaitmeninti, bus suskaitmenin-
ta, taps preke. Tai, kad turėsite daugiau informacijos, jums nebesuteiks pranašu-
mo, nes viskas bet kuriuo atveju bus suskaitmeninta. Ne informacija, o patirtis 
– neapčiuopiamos žinios – atskirs sėkmingus žmones nuo nesėkmingų“, – teigė 
jis. Komisijos narys patarė paskaityti Pero Schlingmanno ir Kjello A Nordströmo 
knygą „Miesto ekspresas” („Urban Express”) apie tai, kad jo minimos neapčiuo-
piamos žinios aptinkamos miestuose, kuriuose daug įvairovės. Šios knygos auto-
riai teigia, kad gyvename „ateities pabaigos“ laikais, ateitis mūsų vis dar laukia, 
bet ji nenuspėjama.
Ar „Uber“ yra būsimojo darbdavio prototipas skaitmeninėje rinkoje? „Skaitmeni-
nis pasaulis stovi ant virsmo slenksčio į pasaulį, kuriame jūs kursite darbo vietas, 
apie kurias jūs dar nieko nežinote. Tad kaip rengti žmones profesijoms, kai mes 
net nežinome, kokios jos bus?” – kalbėjo komisaras. Dar neseniai, pasak jo, buvo 
galima būti siauros srities specialistu ir joje kurti naujoves, bet tie laikai baigėsi. 
„Tačiau skaitmeniniame pasaulyje tau nereikia būti kokios nors srities specialistu, 
kad toje srityje sukurtum įmonę. Dabartinis skaitmeninis pasaulis leidžia nugriebti 
papildomą vertę, kurią sukūrė kažkas kitas. „Uberizacija“ – nesustabdomas pro-
cesas visose srityse, į kurias jis dar nebuvo įžengęs. Darbo rinkai jau nebeužtenka 
eiti į universitetą – turite būti darbo rinkoje ir studijuoti visą gyvenimą, kad turė-
tumėte būtinų įgūdžių“, – teigė jis. Pasak Komisijos nario, dabartiniame skaitme-
niniame pasaulyje sukūrus verslą, reikia greičio ir masto. Jeigu tai nėra užtikrina-
ma, verslas miršta, būtent todėl ES vidaus skaitmeninė rinka bando laužyti verslui 
trukdančius barjerus.
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niai žvėrys, kuriuos daugelis turėjo garbinti. Visi žinojo – norint muzikos albumo, 
filmo ar aktualiausios informacijos reikia nuolankiai kreiptis į juos. Dabar gi padėtis 
ima keistis iš esmės. Nauji technologiniai sprendimai ir juos kone nuo gimimo nau-
dojantys jauni žmonės – interneto čiabuviai – griauna seną tvarką ir rodo visiems, 
jog yra naujų būdų gauti tai, ko nori. Jau nebereikia niekam lankstytis, užtenka 
ištiesti ranką ir pirštu kelis kartus spragtelėti pelės mygtuką. 
Kasdieninis gyvenimas, buitis yra lakmuso popierėlis, aiškiai parodantis vartotojų 
įpročius. Nieko nestebinantys jaunimo susibūrimai, dažnai jau neapsieinantys be 
išmaniųjų telefonų, „YouTube“ filmukų, „Spotify“ grojaraščių ar kitų interneto įga-
lintų privalumų, yra tarsi naktį šviečiantys neoniniai užrašai, rėkte rėkiantys apie 
naują tvarką. Apie laikus, kai valdžia priklauso ne turinį kuriantiems ar platinan-
tiems, o jį vartojantiems.
Juk jei neįtiksi interneto čiabuviams, šie ras būdų, kaip ir kur gauti tai, ko jiems 
reikia: knygą, TV serialą, straipsnį, žurnalą, tiesioginę sporto transliaciją ir visa kitą 
į galvą ateinantį turinį, jeigu tik jį galima suskaitmeninti. 
Turinio kūrimo ir platinimo verslo vystymo kryptis, atrodytų, yra gana aiški, tačiau 
senieji muzikos, kino, televizijos ir žiniasklaidos verslo žvėrys baisiausiai šnypščia 
ir spyriojasi. Jie nenori pokyčių ir nesupranta, kad jiems reikia žmonių – čiabuvių, 
kurie laisva valia pasirinktų savo laiką leisti kartu su jais, o ne būtų priversti baugš-
čiai keliaklupsčiauti.

POPULIARUMAS NEAPSAUGO NUO PIRATAVIMO

„Sostų karai“ yra iki masinės psichozės lygio išaugusio pasaulinio populiarumo 
sulaukęs HBO studijos TV serialas. Apie jį pasakoti daug neverta, nes net nema-
čiusieji aptarinėja jį ir turi savo nuomonę. Daug svarbiau paminėti, kad „Sostų ka-
rai“ yra dažniausiai nelegaliai atsisiunčiamas serialas pasaulyje. „Statista“ turimais 
duomenimis nuo 2015 m. balandžio visame pasaulyje „Sostų karai“ nelegaliai 
buvo parsisiųsti 7 mln. kartų. Skaičiuojama, kad vien pirmosios penktojo sezono 
serijos nelegalus plitimas internete HBO studijai pridarė daugiau nei 38 mln. eurų 
nuostolių. Žinant, kad iš viso „Sostų karų“ istorija išsitęsė jau per 50 serijų, nesu-
dėtinga suskaičiuoti, kiek nuostolių serialo kūrėjai galėjo patirti dėl piratavimo.
Vadovaujantis nusistovėjusiais verslo modeliais ir jau ne vieną dešimtmetį galio-
jančiomis turinio platinimo bei vartojimo taisyklėmis, atrodo, galima būtų ramia 
sąžine durti pirštu į internautus, kurie piktybiškai nepaiso autorinių teisių įstaty-
mų, ir jiems suversti visą kaltę. Tačiau akis užkliūna už teisinių išvedžiojimų, kurie 
sudaro sąlygas geografiniam blokavimui ir neleidžia žmonėms, gyvenantiems ne 
JAV, legaliai žiūrėti naujausias „Sostų karų“ serialo serijas internetu.
Serialo gerbėjams belieka viltingai laukti, kol serialą rodys vietinė televizija. Tačiau 
mažose ir ne itin turtingose valstybėse, pavyzdžiui, Lietuvoje, nauji serialai retai 
būna tikrai nauji. Jų dažnai tenka laukti bent kelis mėnesius. O šiais laikais tai pri-
lygsta amžinybei. Todėl žmonės imasi ieškoti alternatyvų.

TURINIO KŪRIMO IR PLATINIMO BENDROVĖS – 
ŽVĖRYS, PASMERKTI IŠNYKTI ARBA TAPTI
PRIJAUKINTAIS INTERNETO ČIABUVIŲ

GINTARAS GIMŽAUSKAS

Dar prieš du dešimtmečius muzikos, kino, televizijos ir žiniasklaidos versle besisu-
kančios bendrovės buvo šiuolaikinio pasaulio džiunglių pažibos. Nuožmūs lauki-

Nuotraukos autorius Vygintas Skaraitis
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Vis dėlto kad ir kaip piktintumėmės teisiniais apribojimais, statistika rodo, jog 
„Sostų karų“ intrigomis nelegaliai mėgaujasi ne tik europiečiai ar australai, bet ir 
patys amerikiečiai. Pastarieji, nors ir turi visą reikiamą infrastruktūrą bei technines 
galimybes žiūrėti „Sostų karus“ legaliai, dažnai renkasi nelegalų, bet užtat nemo-
kamą kelią. Nors užtektų sumokėti 14,99 JAV dolerių per mėn. ir teisė naudotis 
internetine paslauga „HBO NOW“, kur yra visa krūva HBO kurtų serialų, būtų 
pasiekiama kada panorėjus.
Aišku, legalių alternatyvų žiūrėti „Sostų karus“ JAV yra gerokai daugiau. Tačiau 
nė viena jų kol kas, matyt, nėra tokia patraukli ar masiškai paplitusi, kad milijonus 
vartotojų paskatintų atsisakyti nelegalaus turinio vartojimo. Tingiausi ir konser-
vatyvieji lieka įsikibę kabelinės televizijos laido, už kurį Amerikoje galima pakloti 
ir apie 65 JAV dolerius (pigiausias „Time Warner Cable“ pasiūlymas su galimybe 
matyti HBO kanalą).
Tuo tarpu interneto čiabuviai iškasa karo kirvius ir kerta tuos kabelius. Jie mie-
liau leidžiasi apraizgomi interneto šviesolaidžių ir apsupami bevielio „Wi-Fi“ ryšio 
bangų. Juk būtent per juos atkeliauja visa trokštama informacija, visas turinys. 
Aišku, ne visada legaliais kanalais. Bet tai čiabuviams, rodos, mažiausiai rūpi.
Todėl teigiantys, kad kokybiškas turinys yra karalius, teisūs tik iš dalies. Geras turi-
nys gali sudominti vartotoją, bet ar jis bus toks geras, kad milijonai žmonių norėtų 
mokėti pinigus už jį?

MUZIKOS INDUSTRIJA – PRIEINAMESNĖ, BET NE TOKIA PUOŠNI

Kol dauguma laukinių žvėrių spyriojosi, vienas patyliukais atsiskyrė nuo verslo 
džiunglių šutvės ir ėmė gerintis sparčiai augančiai interneto čiabuvių genčiai. Tai 
buvo muzikos industrija. Jai pirmajai iškilo klausimas, kaip reiks gyventi po to, kai 
pasikeis pasaulio tvarka ir aplink viskas bus suskaitmeninta.
Iš pradžių pokyčiams muzikos versle priešinosi ne tik bendrovės, bet ir jų atsto-
vaujami atlikėjai. Tačiau gana greitai įvyko lūžis. Vos „Apple“ pristatė savo paslau-
gą „iTunes“, leidžiančią beveik bet kurią sukurtą populiaresnę dainą atsisiųsti už 
centus, staiga dauguma muzikantų ir už jų stovinčių įmonių suprato, kad tai yra 
tiesiausias kelias pas vartotojus. Pastarieji kurį laiką negalėjo patikėti tuo, ką mato. 
Dabar jiems nereikėjo pirkti viso albumo. Jei tik norėjai, galėjai įsigyti kad ir vieną, 
bet labai patinkančią dainą.
Tačiau interneto čiabuviai nemanė, kad tai yra geriausia įmanoma muzikos sklai-
dos forma, todėl buvo sukurta nauja galimybė – muzikos transliavimas internetu. 
Pirmiausia pasirodė virtualios radijo stotys, o jų įkandin žengė ir muzikos translia-
vimas pagal poreikį (angl. „on-demand“).
Likus mėnesiui iki 2015 m. Kalėdų, kai rašomas šis straipsnis, didžiausia ir bene 
svarbiausia tokio pobūdžio paslauga pasaulyje yra švedų „Spotify“. Bent jau mo-
kančių mėnesinį mokestį klientų, kaip rodo „Statista“ surinkti duomenys, jie turi 
daugiau nei bet kuris kitas konkurentas – 20 mln. Skaičiuojama, kad iš viso regis-
truotų aktyvių šios paslaugos naudotojų pasaulyje yra daugiau nei 75 mln. Visi jie 

svariai prisideda prie vyraujančių muzikinio turinio vartojimo tendencijų pokyčio, 
kuris aiškiai matomas praėjusių metų statistikoje.
JAV įrašų pramonės asociacijos (Recording Industry Association of America (RIAA)) 
2015 m. pavasarį paskelbtoje ataskaitoje matyti, kad 2014-ieji buvo pirmi metai 
JAV muzikos industrijos istorijoje, kai pajamos iš muzikos transliavimo internetu 
viršijo parduotų kompaktinių plokštelių (CD) sugeneruotas pajamas ir siekė 1,87 
mlrd. JAV dolerių.
Toje pačioje ataskaitoje rašoma, kad daugiau nei 60 proc. muzikos verslo rinkos 
priklauso skaitmeniniam turiniui – atsisiunčiamiems įrašams ir transliuojamiems 
internetu. Fizinėse laikmenose platinama muzika teužima 32 proc. rinkos.
Skaičiai įspūdingi, tačiau giminingų industrijų atstovai piktdžiugiškai kraipo galvas 
ir mintyse linksniuoja iš anksto suformuotą įsitikinimą, kad naujas verslo modelis 
nepasiteisins. Jį smarkiai skatina „Spotify“ ir jo konkurentų problemos dėl pelnin-
gumo. Tačiau prisiminus, kad tiek socialiniai tinklai „Twitter“, tiek „Facebook“ ilgą 
laiką buvo nuostolingi, galima atsikvėpti lengviau ir tikėtis, kad nardyti begaliniuo-
se muzikos archyvuose galėsime dar ilgai.
Be to, sunku įsivaizduoti, kas turėtų nutikti, kad žmonės vėl imtų daugiau mokėti 
už muziką, kai dabar ją gauna nemokamai ar už labiau simbolinę kainą. Tiesa, dėl 
to beveik perpus sumažėjo visos muzikos industrijos vertė, kuri 1999 m. siekė 25 
mlrd. eurų, o 2014 m. jau buvo susitraukusi iki kiek daugiau nei 13 mlrd. eurų.
Kad ir kaip būtų, muzikos verslo žvėris jei dar nėra visai prijaukintas, tačiau toli 
nuo čiabuvių buveinių nenutolsta. Dėl to jis prarado dalelę savo laukinio žavesio, 
bet įgijo naujų teigiamų savybių. Pavyzdžiui, prie jo lengva prisirišti.
Dar svarbesnis argumentas, bylojantis naujos muzikos industrijos naudai, sklinda 
iš Europos Sąjungos valdžios lūpų. Šiais metais Europos Komisijos paskelbto tyri-
mo apie „Spotify“ poveikį muzikos piratavimui išvados rodo, jog naujovė iš tiesų 
mažina nelegalaus skaitmeninio muzikos turinio atsisiuntimus. Suskaičiuota, kad 
47 perklausos „Spotify“ platformoje gali būti prilygintos vienam neįvykusiam ne-
legaliam muzikos atsisiuntimui.

SUARDYK IR VALDYK

Dirbantys su startuoliais dažnai susiduria su anglišku terminu „disruptive idea“ 
(liet. ardanti idėja). Verslo kontekste jis reiškia naujovę, kuri absoliučiai pakeičia 
galiojančią tvarką ir nustato naujus standartus. Galima drąsiai sakyti, kad tai inter-
neto čiabuvių šūkis, gyvenimo moto ir įsitikinimų šerdis.
Pasitelkę naujas technologijas ir tokį mąstymą čiabuviai sukuria sprendimus, ku-
rie teisiniam ir įstatyminiam reguliavimui būna terra incognita, ir gali skaudžiai 
nubausti nepanorusius keistis verslo senbuvius. Sėkmingų naujovių pavyzdžių vis 
daugėja, todėl net ir labiausiai užsispyrę yra priversti permąstyti gyvavimo stra-
tegiją.
Muzikos verslo metamorfozė jau įsibėgėjo, bet daugelis kitų sričių atstovų dar tik 
pradeda suvokti, kas vyksta aplink juos. Štai vaizdo turinį kuriančios ir platinančios 
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bendrovės dėl apsnūdimo ir beviltiškai pasenusio teisinio reguliavimo nesugeba 
užtikrinti svarbiausio šiais laikais vartotojų poreikio – gauti norimą turinį greitai, 
geros kokybės, pageidautina, nebrangiai ir turėti galimybę pritaikyti jį savo po-
reikiams.
Pavyzdžių toli ieškoti nereikia – užtenka pažvelgti į Lietuvos televizijų pasiekimus 
diegiant naujoves. Skaitmeninės TV signalas šalyje sklinda jau ne vienus metus, 
tačiau jo galimybės beveik neišnaudotos. Vartotojai dažniausiai taip ir neturi gali-
mybės pasirinkti, kokia kalba žiūrėti rodomą filmą arba įsijungti subtitrus.
Tiesa, reikia pripažinti, kad Lietuvoje veikiančių pagrindinių TV kanalų progresas 
internete teikia vilčių. Jų interneto svetainėse yra vis daugiau tiesiogiai transliuo-
jamo turinio. Šiuo klausimu ypač toli pažengusi LRT. Tačiau išlepę interneto čia-
buviai raukosi ir sako, kad to nepakanka. Nors Lietuvoje priimta girtis itin sparčiu 
interneto ryšiu, tačiau reta televizijos transliacija internetu būną HD kokybės. O 
ką jau kalbėti apie norą kiekviename žingsnyje rodyti reklamą, kuri erzina ir visai 
nepadeda.
Interneto čiabuviai ne apie tokią televiziją svajoja. Jie nori galimybės pasirinkti 
kanalus, kuriuos rodytų jų televizorius. Kam gi reikalingi 123 kanalai, kai iš jų ką 
nors gero rodo tik 10?! Čiabuviai taip pat tikisi, kad sporto varžybas žiūrės jiems 
patogioje vietoje, per pageidaujamą įrenginį ir tam nereikės atlikti daug veiksmų. 
Įsivaizduokite, visų pasaulyje vykstančių sporto varžybų transliacijos vienoje vie-
toje – tarsi „Spotify“, tik sporto gerbėjui.
Juk daug patogiau galima būtų ir žiūrėti filmus, serialus, skaityti žurnalus, laikraš-
čius bei vartoti kitokį skaitmeninį turinį. Dalis šių poreikių kol kas patenkinama, 
deja, nelegaliai. Dalis legalių alternatyvų kuriama ir netrukus sudrebins rinką. Pa-
vyzdžiui, olandų žiniasklaidos turinio agregatorius „Blendle“, žadantis visus žurna-
lų ir laikraščių straipsnius vienoje vietoje.
Kol laukiame geresnio rytojaus, galima pasidžiaugti kol kas svarbiausiu pasiekimu 
– pasėta dvejonė laukinių verslo džiunglių žvėrių galvose. Anksčiau ar vėliau dalis 
jų supras, kad reikia nusilenkti interneto čiabuviams ir rasti su jais bendrą kalbą. 
Nepanorę to daryti bus suardyti, o jų teritorijos apgyvendintos naujojo amžiaus 
naujakuriais.
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JAU PATS LAIKAS IŠRASTI ŽURNALISTIKĄ
IŠ NAUJO

GINTARAS GIMŽAUSKAS

Vienas geriausių Lietuvos žurnalistų Rytas Staselis 2015 m. spalį įvykusioje Euro-
pos verslo reporterio stovykloje jos dalyviams sakė: „Žurnalistas – nykstanti profe-
sija.“ Pasak buvusio „Verslo žinių“ apžvalgininko, kuris šiais metais pasuko laisvai 
samdomos žurnalistikos keliu, geriausia būtų, jei jauni žmonės, svajojantys apie 
žurnalistikos studijas, apskritai nesirinktų šios mokslų pakraipos: „Vietoj to baikite 
kitus mokslus ir būkite specialistais siauroje srityje – tada turėsite paklausą.“
Šis daugiau nei du dešimtmečius žiniasklaidai atidavęs žurnalistas nėra vienintelis, 
kalbantis apie žurnalistikos, kokią dauguma suprantame ir įsivaizduojame, saulė-
lydį. Oregono universiteto Žurnalistikos ir komunikacijos mokyklos docentas Héc-
toras Tobaras viename iš savo straipsnių „The New York Times“ klausia: „Kas šiais 
laikais nori būti žurnalistu?“ ir čia pat atsako: „Tik pavieniai entuziastai, kuriems 
yra priimtinos ilgos darbo valandos ir mažas atlyginimas.“
Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad didžiausias žurnalistų nelaimių šaltinis – šiuolaikinės 
technologijos. Tai jos atnešė milžiniškus informacijos kiekius, kuriuos dirbantiems 
žiniasklaidoje reikia ne tik apdoroti, bet dar ir pateikti auditorijai. Pageidautina, 
kuo operatyviau.
Tačiau kad ir kaip norėtų žurnalistai apkaltinti internetą ir masinę kompiuterizaci-
ją dėl savo problemų, progresas tėra atsakingas už tai, kad panaikino teisę ilgai 
gilintis į temą. Aišku, gaila, kad dabar korespondentai, ypač dirbantys interneto 
naujienų portalams, yra priversti kepti informacijos blynus vieną po kito ir nekreip-
ti dėmesio į tai, kad kartais koks kampas būna apsvilęs. Vis dėlto dėl išaugusio 
darbo tempo, o neretai ir smukusios kokybės bei neadekvačių atlyginimų derėtų 
grūmoti ne technologijoms, bet įmonėms, valdančioms žiniasklaidos priemones. 
Tai jos nesusidoroja su iššūkiais ir nesugeba atrasti tinkamo veiklos modelio, atlie-
piančio nūdienos tendencijas ir poreikius.
Paradoksalu, tačiau gyvename pasaulyje, kuriame žurnalistikos ir turinio kūrimo 
yra daugiau nei bet kada anksčiau, o technologinės galimybės tiesiog svaigina, 
bet dauguma žurnalistų ir žiniasklaidos įmonių vis tiek neranda kelio į sėkmę.

ŽINIASKLAIDOS SUTRAMDYMAS

Pasak Ryto Staselio, žiniasklaida nyksta, nes ilgą laiką mėgavosi išskirtine padė-
timi. Tačiau internetas atėmė iš jos daugumą turėtų privilegijų. Tiesa, naujosios 
skaitmeninės technologijos su savimi atsinešė ir daug naujų galimybių, prielaidų 
žiniasklaidai transformuotis. Deja, jomis nebuvo pasinaudota. Iš viso žiniasklaidos 

bendrovės, anot R. Staselio, jau prarado dvi progas tapti tendencijų diktatorėmis 
ir nebūti inovacijų karavano atsilikėlėmis.
Pirmoji galimybė buvo atsiradusi socialinių tinklų priešaušryje. Tačiau tuomet dėl 
arogancijos ir trumparegiškumo žiniasklaidos vadeliotojai numojo ranka į sociali-
nių tinklų potencialą. Antroji proga – dabar. Bet žvelgiant į žiniasklaidos senbuvius 
panašu, kad ir šį kartą galimybės taip ir liks tik galimybėmis.
R. Staselio manymu, dabar žiniasklaida merdėja, o šią padėtį spręsti galima dve-
jopai: imtis reformų ir pasiekti, kad būtų išlaikytas bent šioks toks gyvybingumas, 
arba dėti tašką ir pradėti dirbti vadovaujantis visai kitais verslo principais. Gaila, 
bet dauguma žiniasklaidos valdytojų renkasi pirmąjį variantą. Aišku, jis paprastes-
nis ir nereikalauja didelių investicijų ar laiko naujiems verslo modeliams kurti. Bet 
ar toli nuvažiuosi dviračiu be vieno rato?
Nepaisydamas aplink vykstančių įvykių, senasis žiniasklaidos verslas griebiasi visų 
įmanomų priemonių išlaikyti ir pateisinti atgyvenusius veiklos principus. Pagrindi-
nis jų – pritraukti kuo didesnį vartotojų dėmesį, kurį galima vėliau parduoti reklam-
daviams. Ilgainiui šis siekis tapo liguistu „klikbaitų“ vaikymusi, dėl kurio straipsnių 
antraštės naujienų portaluose tampa ne informacijos perdavimo, o sensacijos kū-
rimo priemone.
Sveiku protu nesuvokiamos žiniasklaidos atstovų kuriamos antraštės greitai tapo 
internetinio folkloro dalimi. Daliai auditorijos jos atrodė juokingos, o virtualiojo pa-
saulio troliams tai buvo puiki medžiaga virusiniams pokštams. Bet galiausiai dirbti-
nai intriguojančių, o kartais ir klaidinančių antraščių taktika ėmė erzinti. Siekdami 
su ja kovoti kai kurie net paskelbė boikotą dažniausiai dėmesį pavogti norinčias 
antraštes publikuojantiems portalams. Kiti gi kūrė grupes socialiniuose tinkluose 
ir ten dalijosi žiniasklaidos „perlais“.
Vis dėlto išradingiausiai kovoti su interneto žiniasklaidos bandymu pasipelnyti iš 
auditorijos dėmesio ėmėsi iniciatyvus programuotojas Karolis Januškas, kuris su-
kūrė programėlę „Siūlyk antraštę“. Įdiegus ją interneto naršyklėje galima reda-
guoti bukas trijų didžiųjų Lietuvos naujienų portalų ir vieno specializuoto portalo 
antraštes. Skaitytojai gali pasiūlyti savo straipsnių pavadinimus, kurie bus matomi 
visiems naudojantiems „Siūlyk antraštę“ programą.
Kad tokio sprendimo reikėjo, parodė pirma programėlės gyvavimo diena. Per ją 
interneto naršyklės plėtinį išbandė maždaug 10 tūkst. internautų. Tiesa, vėliau ak-
tyvių programėlės naudotojų skaičius sumenko, tačiau vis tiek siekė daugiau nei 6 
tūkst. žmonių per dieną.
Nors oficialių tyrimų niekas dar neatliko, bet viešojoje erdvėje sklando svarstymai, 
kad didžiausią poveikį „Siūlyk antraštę“ padarė žurnalistams. Yra net tikinčių, kad 
dėl šios programėlės dalis žiniasklaidos atstovų pradėjo rašyti antraštes, prie kurių 
akylieji internautai nenorėtų kibti ir nesugalvotų jų taisyti. Aišku, kol nuodugnios 
analizės nėra, visa tai tik spekuliacijos. Tačiau nereikia būti didžiu mokslininku, 
kad suprastum, jog pamatyti pakeistą savo straipsnio antraštę žurnalistui yra tarsi 
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gauti šlapiu skuduru per veidą. Tai kaip viešas priekaištas, kad darbą atlikai netin-
kamai.
Tad net jeigu ateityje „Siūlyk antraštę“ programa netaps masiniu reiškiniu ir nesi-
suks visuose Lietuvos kompiuteriuose, ji bus atlikusi savo misiją – perduoti žinią 
žiniasklaidai ir parodyti, kad vartotojai šiais laikais turi galią keisti jiems nepatin-
kančius dalykus. Todėl jei žiniasklaida ir žurnalistai toliau spyriosis, juos sutramdys 
anksčiau bejėgiai buvę skaitytojai, kuriems, aišku, padės vienas kitas protingas 
vaikis, mokantis programuoti.

DAUGUMAI VIENINTELIS KELIAS – SKAITMENIZACIJA

Išmanieji įrenginiai ir visur pasiekiamas interneto ryšys padėjo iškilti interneto ži-
niasklaidai, daugiau galimybių suteikė radijui bei televizijai ir į nepavydėtiną pa-
dėtį įstūmė spaudą, o ypač laikraščius. Bendrovės „Statista“ surinkti duomenys 
rodo, kad 2020 m. Jungtinės Karalystės laikraščių pajamos, palyginti su 2008 m., 
sumažės daugiau nei per pusę – iki 5 mlrd. eurų. Tuo tarpu „Vice Media“, vos viena 
interneto žiniasklaidos bendrovė, šiuos metus baigs pasiekusi beveik vieno mlrd. 
eurų pajamų ribą. Pajėgumų santykis ir ateities perspektyvos – kaip ant delno.
Skaitmenizacija ir interneto išnaudojimas yra vienintelė išeitis visoms tradicinėms 
žiniasklaidos priemonėms. Suprasdami tai norvegai jau paskelbė, kad nuo 2017 m. 
jų šalyje nebeliks FM radijo antžeminių transliacijų. Visos radijo stotys klausytojus 
pasieks skaitmeniniais kanalais.
Desperatiškai internete vietą išsikovoti bando ir TV kanalai, drebantys iš įtampos 
ir baimės. Jie tam turi labai tvirtą pagrindą. 2015 m. rugsėjį paskelbtame bendro-
vės „Millward Brown“ tyrime nurodoma, kad laikas, praleidžiamas žiūrint skaitme-
ninį vaizdo turinį internete, susilygino su laiku, praleidžiamu spoksant į televizorių.
Išskirtinę padėtį spausdintinėje žiniasklaidoje užima tik žurnalai. Na, arba bent jau 
reklamdaviai įsitikinę, kad ši žiniasklaidos niša yra verta jų pinigų, kurių atseikė-
jama negailint. Todėl žurnalų redakcijos gali atsikvėpti lengviau ir toliau stengtis 
kurti kokybišką turinį bei sudėti jį į gražiai sumaketuotus puslapius, kuriuos norė-
tųsi vartyti laisvalaikiu.
Visi kiti privalo pasiraitoti rankoves ir keltis į internetą bei pasitelkę visą išradin-
gumą, profesionalumą ir naujoves pabandyti įrodyti, kad jų turinys vertas ne tik 
auditorijos dėmesio, bet ir pinigų. Lėšų, kurios padėtų žiniasklaidai išsivaduoti iš 
priklausomybės nuo reklamdavių.

ŽMONĖS MOKA UŽ ŽURNALISTIKĄ, O REKLAMA – UŽ ŽINIASKLAIDOS 
VERSLĄ

Drąsiausieji ir pažangiausieji nebegaivina senų žiniasklaidos darbo modelių. Jie 
nenori būti klikbaitų žvejais, todėl stengiasi surasti naujų pajamų šaltinių. Vienas 
labiausiai pasaulyje paplitusių – turinio apmokestinimas. Tačiau net paruošus patį 

kokybiškiausią ir išsamiausią straipsnį, pasirūpinus stulbinamu jo apipavidalinimu 
bei pateikimu, nėra garantijos, kad už jį kas nors tikrai norės mokėti.
Turinio kokybės ir monetizacijos sintezė yra didysis šiuolaikinės žiniasklaidos iš-
šūkis. Jį išsprendęs, matyt, nesunkiai galėtų pretenduoti į Nobelio premiją. O kol 
nėra magiškos formulės, sumaniausi eksperimentuoja su naujais modeliais.
Pavyzdžiui, olandai sukūrė platformą „The Correspondent“, kuri išlaikoma iš 37 
tūkst. prenumeratorių mokamų mėnesinių abonementinių įmokų. Jie leidžia pro-
jekto žurnalistams skirti visą dėmesį rimtos tiriamosios žurnalistikos darbams, o 
redakcija, sudaryta iš 30 žmonių, gali sau leisti negalvoti apie reklamdavius ir jų 
pinigus.
Neseniai „The Correspondent“ paskelbė, kad dalis geriausio turinio bus verčiama 
į anglų kalbą ir nemokamai pateikiama masinei auditorijai. Reikia manyti, kad tai 
neatsitiktinis veiksmas, o pasiruošimas augimui. Juolab kad būtent „The Corres-
pondent“ yra daugiausiai sutelktinio finansavimo pagalba pinigų surinkęs žinias-
klaidos startuolis. 2013 m. jis iš pavienių rėmėjų gavo 1,23 mln. eurų.
Beje, besiskundžiantys, kad nebėra kokybiškos ir nenupirktos žurnalistikos, kuri 
analizuotų sudėtingus socialinius, politinius, aplinkosauginius ar ekonominius as-
pektus, turėtų dažniau užsukti į sutelktinio finansavimo (angl. crowdfunding) plat-
formas. Kad ir kickstarter.com. Ten pristatoma daugybė žurnalistinių projektų, ku-
riems įgyvendinti pinigų prašo nepriklausomi žurnalistai ar privačios iniciatyvos.
Panašių platformų, kur galima rinkti lėšas žurnalistiniams darbams, yra ne viena. 
Tai ir „Beacon“, ir „Indiegogo“, ir „Pzible“ ir kt. Visos šios sistemos – puikios 
vietos ne tik gauti finansavimo, bet tuo pačiu ir patikrinti, ar pasirinkta tema yra 
aktuali žmonėms. Kuo bus įdomesnis projektas, tuo daugiau pinigų jis surinks.
Apskritai, turinio apmokestinimas internete yra komplikuotas ir sunkiai apibrėžia-
mas. Pirmiausia dėl to, kad žmonės yra įpratę gauti informaciją nemokamai. Tačiau 
„The Correspondent“ pavyzdys įrodo, kad pateikus gerą pasiūlymą, auditorija ne-
liks abejinga. Kokybiškos ir įvairios žurnalistikos ieškotojų egzistavimą patvirtina ir 
tie daugiau nei 700 „Kickstarter“ sistemoje finansuoti žiniasklaidos projektai.
Pažvelgę retrospektyviai, pamatytume, kad žurnalistika niekada nebuvo itin pel-
ningas verslas. Tikrą, kokybišką žurnalistiką visada kas nors subsidijuodavo, nes 
jos poreikis yra palyginti ribotas. Šiais laikais dirbantys žurnalistai turėtų džiaugtis, 
kad juos supa technologijos ir internetas, suteikiantys daug įvairių būdų finansuoti 
ir vykdyti savo profesinę misiją. Tai ypač aktualu laisvai samdomiems žurnalistams, 
kurie pamažėl tampa naujos, nepriklausomos žurnalistikos išradėjais, už kurių dar-
bus mielai iš anksto sumoka dalis auditorijos. 
Tuo tarpu masinei žiniasklaidai, kurios pasenusį verslo modelį ir veiklos principus 
vis dar finansuoja reklamdaviai, išaušo paskutinio teismo diena. Arba ji pradės 
daugiau dėmesio skirti turinio kokybės gerinimui, veiklos principų peržiūrėjimui 
ir naujų finansavimo šaltinių paieškai, arba vis daugiau žmonių nusigręš nuo jos. 
Todėl dabar yra pats laikas iš naujo ne tik išrasti žurnalistiką, bet ir žiniasklaidą.
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SKAITMENINIS ŽURNALISTAS: GALIMYBĖS
IR PAVOJAI

DŽIUGAS PARŠONIS

Žiniasklaida pati sugeba sukelti ir didžiulį entuziazmą technologijoms, ir lygiai taip 
pat įbauginti pradedančius jas naudoti. Kur kas rečiau ji kalba apie technologijų 
įtaką žurnalisto darbui. Todėl nedidelė atmintinė apie pagrindines interneto, mo-
biliųjų technologijų ir skaitmeninės terpės galimybes bei grėsmes gali būti vertin-
ga kiekvienam teikiančiam informaciją visuomenei. Kaip ir kiti rašiniai apie techno-

logijas, ji turi savo „geriausia iki“ terminą – šiuo atveju tai 2016-ųjų pabaiga.

INFORMACIJOS PAIEŠKA IR STEBĖJIMAS

Jei žurnalistas temoka internetu naudotis tiek, kiek moka paprastas vartotojas, 
tai jis nelabai kuo gali pagelbėti savo auditorijai. Žiniatinklio „tyrimo“ priemonės 
dažnai yra viešai prieinamos ir visiškai nesudėtingos, tad verta įtraukti jas į savo 
kasdienių įrankių komplektą.
„Google“ paieška. Daugelis žino, kad „Google“ turi specialių raktažodžių, skirtų 
tiksliau apibrėžti paiešką arba gauti papildomos informacijos, tačiau jų papras-
čiausiai neatsimena. Iš tikrųjų tereikia atsiminti tik vieną – „info:“. Įrašę svetainės 
adresą su „info:“ priešdėliu (be tarpų – štai taip: „info:svetainė.lt“) gausite trumpą 
„Google“ aprašą, kokią informaciją paieškos tarnyba gali pateikti apie ieškomą 
resursą.
Įrašius „info“ ir svetainę, „Google“ gali:
• parodyti „Google“ atmintinėje išsaugotą svetainės kopiją. Tai praverčia, jei 

įtariame, kad kuris nors tinklalapis buvo pataisytas ar iš jo pašalinta anksčiau 
skelbta informacija. „Google“ paprastai turi ankstesnes svetainės puslapių ko-
pijas, kuriose galima rasti ieškomą informaciją.

• surasti svetaines, kurios yra panašios į ieškomą. Naudinga, kai norime daugiau 
šaltinių tam tikra tema, kad pasitikrintume informaciją. Gali atsakyti į klausimą 
„ar yra daugiau komentuojančių apie energetiką“, „ar yra kitų logistikos eks-
pertų“ ir pan.

• surasti svetaines, kurios turi nuorodų į ieškomą. Padeda patikrinti svetainės re-
putaciją: kas ją cituoja, kritikuoja, aptaria. Tokių nuorodų stoka gali būti rimtas 
perspėjimas, kad ieškoma svetainė yra fiktyvi ar labai nauja.

• ieškoti informacijos tik pasirinktos svetainės tinklalapiuose. Naudotina, kai do-
mina paieškos rezultatai tik iš konkrečios svetainės, o ji pati neturi paieškos 
laukelio arba paieška veikia prastai.

• rasti tinklalapius, kuriuose minimas ieškomos svetainės pavadinimas. Tai pa-
našu į įeinančių nuorodų paiešką, bet ne tas pats. Naujienų portalai Lietuvoje 
vengia dėti aktyvią nuorodą į aprašomą svetainę, tad jei norite rasti, ką inter-
neto žiniasklaida yra rašiusi apie „svetainė.lt“, geriau naudoti paprasčiausią 
termino paiešką.

„Whois“ paieška. Žurnalistui neretai tenka aiškintis, kam priklauso ir kur talpina-
ma viena ar kita žiniatinklio svetainė. Tokiai paieškai geriausia pasitelkti kurią nors 
iš domenų registravimo informaciją teikiančių svetainių (pavyzdžiui, http://who.
is). Paieška nebūtinai atsakys į visus rūpimus klausimus, tačiau ji parodys: a) kas 
ir kada užregistravo svetainės pavadinimą; b) kokiuose serveriuose ji talpinama.
„Wayback machine“. Žiniatinklio ištekliai yra kaupiami archyvuose – bent dalis iš 
jų. „Internet Archive“ organizacijos serveriuose saugomi 452 milijardai tinklalapių, 

Nuotraukos autorius Vytenis Radžiūnas



18

sukauptų per organizacijos darbo metus. „Wayback machine“ (http://archive.org/
web) yra tarsi laiko mašina, galinti mums parodyti, kaip viena ar kita svetainė at-
rodė ir kas joje buvo skelbiama prieš mėnesį, metus ar net dešimtmetį. Tiesa, ar-
chyve saugomos ne visų svetainių ir ne kiekvienos dienos kopijos, tačiau patikrinti 
jį visada verta – „Wayback machine“ archyvas yra daug gilesnis nei „Google“ 
paieškos atmintinė.
Išvirkščioji svetainių pusė. Jei žurnalistas turi techninių žinių, jis gali pasinaudo-
ti naršyklės „inspektoriumi“ (dažniausiai atidaromas Ctr-Alt-I klavišų komanda). 
Atsivėręs langas ar pagrindinio lango dalis pateiks tinklalapio informaciją taip, 
kaip ji matoma „iš vidaus“: HTML ir CSS kodą, „JavaScript“ ir kitus išteklius. Šios 
informacijos analizė gali atsakyti į klausimus apie svetainės saugumo priemones 
ir atsparumą įsilaužimams, apie dizaino ir kodo kūrėjus, naudojamą programinę 
įrangą, duomenų bazių struktūrą, rašomų slapukų ir kitos vartotojo kompiuteryje 
saugomos informacijos turinį bei daug kitos. 
Stebėjimo priemonės. Dėl laiko stokos žurnalistas ne visada gali spėti laiku rasti 
visą jį internete dominančią informaciją. Tačiau yra nemažai pagalbinių priemonių, 
skirtų stebėti viešus pranešimus ir automatiškai siųsti pranešimus apie pasirink-
tą temą. Bene dažniausiai naudojama yra „Google Alerts“ tarnyba (http://www.
google.com/alerts). Galima ją laikyti periodiškai atliekama „Google“ paieška su 
ataskaitomis. Pavyzdžiui, jei mus domina informacija apie Vardenį Pavardenį, tai 
mes galime nurodyti „Alerts“ tarnybai ieškoti šio asmens internete ir pranešti 
mums e. paštu, kai tik randama naujos informacijos – arba iš karto, arba siunčiant 
ataskaitas kasdien ar kas savaitę. Lygiai taip galima stebėti įmones, geografines 
vietoves ar netgi temas – pagrindiniame „Alerts“ svetainės puslapyje yra gausu 
pavyzdžių. Interneto monitoringą galima atlikti ir su svetainės „Ping.it“ (http://
ping.it) pagalba.
Socialinių tinklų stebėsena nėra taip gerai automatizuota, tačiau ir „Facebook“, 
pavyzdžiui, galima pridėti „interesus“ (dominančias temas, žmones, puslapius ir 
pan.) bei susikurti atskirą srautą apie juos. Šį įrankį rasite kairėje skiltyje prie „Po-
mėgių“. Toks rūšiavimas padės atskirti „tarnybinį“ srautą nuo bendro socialinio 
tinklo triukšmo.
Jei reikia labiau fokusuoto įrankio, tuomet geriausia naudoti „If This Then That“ 
(https://ifttt.com). IFTTT yra priemonė sudaryti scenarijus, kurie gali jungti įvairias 
interneto svetaines ir tarnybas. Čia galima duoti tokias užduotis, kaip „pranešti 
man e. paštu kai tik miesto savivaldybė įdeda naują pranešimą savo „Facebook“ 
paskyroje“, „pranešti man, kai didieji naujienų portalai parašys ką nors apie mano 
miestą“ ir t.t., ir pan. Svetainėje yra pateikiami scenarijai, kuriuos vartotojai gali 
nesunkiai pritaikyti pagal savo poreikius.

KONTAKTŲ IR INFORMACIJOS SAUGA

Idealiame pasaulyje žurnalisto renkama informacija būtų svarbi tik visuomenei 
apskritai. Tikrovėje ji domina visus tuos, apie kuriuos žurnalistas renka informaci-
ją, o kartais dar ir šalies (ar užsienio) specialiąsias tarnybas. Tarpininkaudama tarp 
informacijos šaltinio ir visuomenės, žiniasklaida privalo gebėti išsaugoti tam tikras 
paslaptis. Šiandien tam reikia pasiruošimo ir žinių.
Toliau pateiktas priemonių sąrašas tikrai nėra pilnas – tačiau jei visi žurnalistai 
nuosekliai laikytųsi bent paprasčiausių saugumo taisyklių, apmaudžių nutikimų ir 
praradimų būtų gerokai mažiau.

ŽURNALISTAS INTERNETE – BENDROJI SAUGA

Naudokite atnaujintą kompiuterio ir telefono operacinę sistemą bei patikimą ap-
saugą nuo virusų.
Įpraskite naudoti naršyklės „privataus naršymo“ skirtuką (langą). Uždarę jį tuo 
pačiu ištrinsime slapukus ir naršymo istoriją.
Stebėkite adreso laukelį. Nešifruoti adresai (be spynos) yra atviri visiems.
Pašto programoje visada peržiūrėkite pilną naujo kontakto adreso informaciją 
(„show headers“). Nespauskite jokių nuorodų e. pašto žinutėse, gautose iš nepa-
žįstamų adresatų.
Nenaudokite lengvai atspėjamų slaptažodžių. Jei reikia prisiminti labai daug slap-
tažodžių, tačiau nesinori naudoti to paties, pasinaudokite šifruoto šablono spren-
dimu (pavyzdžiui, https://js.masterpasswordapp.com). Turėsite sudėtingą slapta-
žodį, kurį galėsite atkurti, net jei jį pamiršite.

SPECIALIOJI SAUGA

Jei aukščiau pateikta informacija yra naudinga visiems interneto vartotojams, tai 
specialioji sauga paprastai jiems nebūtina. Tačiau tiriamosios žurnalistikos žmo-
nėms ji gali būti gyvybiškai svarbi. 
• Naršymui naudokite „Tor“ naršyklę (https://www.torproject.org/) ir VPN. 

„Tor“ naršyklė užklausas nukreipia per kelis tarpininkus, tad yra kur kas su-
dėtingiau atsekti, kas ir iš kur naršo svetainės tinklalapius. Virtualieji privatūs 
tinklai (VPN) leidžia jungtis per daugybę tarpininkų visame pasaulyje, taip pa-
slepiant jūsų fizinę buvimo vietą.
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• Šifruokite pašto korespondenciją. Naudokite PGP įrankius (www.pgpi.org) ir 
kiekvienoje žinutėje skelbkite viešą savo šifro raktą. PGP šifravimas yra vertas 
atskiro rašinio – taisyklingas jo naudojimas nėra paprastas dalykas, tačiau ge-
resnio metodo šifruoti korespondenciją šiuo metu nėra.

• Naudokite šifruotų duomenų saugyklą arba atmintinę. Yra nemažai programų 
(pavyzdžiui, paprasta naudoti VeraCrypt (https://veracrypt.codeplex.com), 
kurios gali sukurti virtualų šifruotą diską duomenų saugojimui. Šifruotus duo-
menis saugiau laikyti USB atmintinėje nei standžiajame kompiuterio diske: iš-
kilus kratos grėsmei USB atmintinę galima tiesiog visiškai sunaikinti plaktuku 
ar pan., ką ne taip paprasta padaryti su disku.

• Turėkite alternatyvius pašto adresus kontaktams su jautriais šaltiniais. Vienas 
galimų sprendimų yra BitMessage pašto peradresavimas (https://bitmessage.
ch), tačiau verta susikurti ir keletą anoniminių pašto dėžučių, kurias tikrinsite 
tik su naršyklės pagalba.

• Venkite jungtis prie itin jautrių interneto šaltinių naudodami namų ar biuro tin-
klą. Tam geriausiai tinka viešos interneto prieigos vietos (interneto kavinės ar 
kiti nemokamo „Wi-Fi“ tinklo taškai).

• Balso pokalbiams turėkite atskirą (geriausiai pigų ir neišmanų) telefoną ir ke-
lias išankstinio apmokėjimo SIM korteles. Kuo paprastesnis telefonas, tuo ma-
žiau metaduomenų (kas, iš kur naudojo ir t.t.) gali iš jo nutekėti. Jei įmanoma, 
planuokite pokalbius ne iš biuro ar namų: geriausia kalbėtis atsitiktine kryptimi 
judančiame miesto transporte (jei pokalbio turinys nėra itin slaptas) ar auto-
mobilyje.

Saugos priemonių sąrašas gali būti labai ilgas, gal net begalinis. Tačiau ne pačios 
priemonės svarbu. Svarbu įvertinti, ar žurnalisto turima informacija gali būti įdomi 
kitiems suinteresuotiems asmenims, o tuomet jau naudotis sveika nuovoka:
• Jei dabar kas pavogtų jūsų nešiojamąjį kompiuterį ar telefoną, ar rastų svarbių 

duomenų? Jei taip, tai reikia juos šifruoti arba saugoti kitur.
• Jūsų kompiuteryje bei telefone yra duomenų, kurių praradimas būtų itin skaus-

mingas ar net nepataisomas? Jei taip, tai reikia turėti atsargines jų kopijas ir 
daugiau dėmesio skirti naršymo saugumui bei apsaugai nuo virusų.

• Ar bendraujate su asmenimis, kurie patiki jums itin slaptą verslo ar valstybės 
organizacijų informaciją, rizikuodami nemalonumais ar net bausme tam paaiš-
kėjus? Jei taip, neapsiribokite šiame tekste pateikiamais patarimais, o labai 
rimtai pasidomėkite duomenų šifravimu, komunikacijų sauga ir „įtikinamo pa-
neigimo“ saugos koncepcija (https://en.wikipedia.org/wiki/Plausible_deniabi-
lity).

Būkite saugūs ir saugokite profesinę informaciją. Galimybė gerai ir saugiai atlikti 
žurnalisto darbą yra svarbi pilietinės visuomenės raidos sąlyga.



20

KAIP RAŠOMI ŽURNALISTINIAI TEKSTAI DIRBANT 
INTERNETO ŽINIASKLAIDOJE

AISTĖ ŽILINSKIENĖ

Internetas savo techninėmis savybėmis keičia ir žiniasklaidos procesus. Pirmiausia, 
tai daro įtaką informacijos sklaidai. Bet kurią informaciją internete lengva nusiko-
pijuoti, lengva persiųsti kitiems ar atsisiųsti į savo kompiuterį. Tam užtenka vieno 
ar dviejų kompiuterio klavišų paspaudimų. Dėl to žiniasklaidos priemonėse inter-
nete prie kiekvieno teksto atsiranda mygtukai „Siųsti“ bei populiariausių socialinių 

tinklų ikonėlės, kurias paspaudus per kelias sekundes norimas tekstas atsiranda 
pasirinktame socialiniame tinkle.
Antra, internete su antros kartos žiniatinklio Web 2.0 atsiradimu atsiranda ir di-
desnės galimybės įtraukti skaitytoją į žiniasklaidos medžiagų rengimo procesus, 
jiems reaguojant į informaciją iškart prie straipsnių. Skaitytojams sudaromos visos 
galimybės išreikšti savo nuomonę, dalytis savo žiniomis žurnalistų aprašomomis 
temomis čia ir dabar, tokiu būdu papildant žiniasklaidos publikuotus tekstus pilie-
čių ar suinteresuotų asmenų įžvalgomis. 
Taip interneto portaluose gimsta komentarų skiltys prie straipsnių, diskusijų foru-
mai, piliečių žurnalistikos skiltys, kur savo mintis gali publikuoti kiekvienas asmuo, 
net ir neturintis specialaus žurnalistinio išsilavinimo ar pasiruošimo. Interneto me-
dijose auditorijai sudaromos sąlygos imtis rašinio autoriaus vaidmens ir viešai da-
lytis savo įžvalgomis ar žiniomis.
Trečia, internete susilieja visi iki tol atskirais buvę informacijos perteikimo būdai, 
tokie kaip leidyba, transliavimas, kompiuterinis informacijos apdorojimas. Tai lei-
džia internete informaciją ištransliuoti daug greičiau, nepriklausomai nuo to, kokio 
ji yra formato: vaizdo ar garso, ar teksto. 
Ketvirta, informaciniai tekstai interneto medijose virsta multimedijiniais. Atsiranda 
galimybė garsą, vaizdą ir tekstą susieti ir pateikti viename lape, atskleidžiant tam 
tikrą temą. Tai lemia, kad nuo šiol žurnalistas turi ne tik galvoti, kaip išvystyti temą, 
bet ir kokiomis raiškos priemonėmis tai geriausia įgyvendinti.

INTERNETO MEDIJŲ INFORMACINIŲ PRANEŠIMŲ PATEIKIMO MODELIAI

Tekstas + foto + vaizdas+ garsas+ infografika:
• Tekstas + foto
• Tekstas + vaizdas
• Tekstas + garsas
• Tekstas + infografika
• Tekstas + foto + garsas
• Tekstas + foto + vaizdas
• Tekstas + foto + infografika
Interaktyvumas keičia ir informacijos priešistorės pateikimą žurnalistiniame teks-
te. Interneto medijose informacija tikslinama nebe tekstu, o interaktyviomis nuo-
rodomis. Raktiniai žodžiai yra padaromi interaktyviais, kai juos paspaudus gali 
patekti į kitą puslapį ir sužinoti daugiau apie tekstuose minimų įvykių ar asmenų 
praeitį. Teksto pabaigoje visada pateikiami kiti su tuo tekstu susiję straipsniai, taip 
skaitytojas gali iškart pasiskaityti ir temos priešistorę arba susipažinti su platesniu 
jos kontekstu. Susiję straipsniai yra parenkami tiek rankiniu paties žurnalisto at-

Nuotraukos autorė Olga Posaškova
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rankos būdu, tiek automatiniu, pagal datas ar raktinius žodžius.
Interaktyvumas taip pat įpareigoja žurnalistus prie savo tekstų įtraukti galimybę 
reaguoti ir visuomenei, taip išlaikant susitelkimą ties žurnalisto tekstu jo teksto 
skleidžiamoje platformoje, o ne kur nors kituose socialiniuose tinkluose ar foru-
muose. Skaitytojo įtraukimas interneto medijose prie tekstų vyksta šiais būdais:
• Balsavimas

• pateikiant skaitytojams galimybę įvertinti aprašomus tekste įvykius ar spren-
dimus, jiems pritariant arba ne, ar išsirenkant vieną galimybę iš kelių pateiktų.

• Vertinimas (išteisinti / nuteisti)
• daugiau prie pramoginių žinių pateikiant skalę pagirti ir supeikti vertinant 

stilių, išvaizdos pokyčius.

• Prašymas suteikti papildomos informacijos, vaizdų
• kreipimasis paryškintu tekstu į skaitytojus, esant realiu laiku vykstantiems 

įvykiams, su prašymu atsiųsti daugiau informacijos arba nuotraukų, arba 
vaizdo medžiagos, jeigu jie buvo to įvykio liudininkai, ir būtinai po to pu-
blikuoti skaitytojų suteiktą informaciją prie žurnalistų teksto su nuoroda į 
skaitytoją, kaip šaltinį. 

• Žinių pasitikrinimas, testai aprašomo turinio tematika (pvz., Kaip išmanai Lietu-
vos Respublikos Konstituciją? ar panašaus pobūdžio temomis).

Lengvo informacijos platinimo galimybės interneto medijose įpareigoja atkreipti 
ypatingai didelį dėmesį į informacijos citavimą ir kopijavimą. Informacinių teks-
tų ar nuotraukų kopijavimas neturint tam autoriaus leidimo yra draudžiamas ir 
internete. Autorinių teisių yra nesaugomi tik įprastinio pobūdžio informaciniai 
pranešimai apie įvykius. Bet ir jie yra paprastai cituojami, o ne perpublikuojami. 
Cituoti galimą bet kurią naują faktinę informaciją politinėmis, verslo, socialinėmis 
temomis, nurodant tos informacijos šaltinį. Citavimui naudojami keli sakiniai ar 
pastraipos. Jokiu būdu citavimas nereiškia didžiosios dalies kito autoriaus teksto 
perpasakojimo, net ir nurodžius šaltinį. 
Kita vertus, internete gausu ir vadinamųjų „kūrinių našlaičių“, kada neaišku, nei 
kas tų tekstų autorius, nei kaip su jais susisiekti. Ši problema teisiškai vis dar nėra 
išspręsta.
Ypatingai svarbiu informacijos šaltiniu interneto medijų žurnalistams šiandien tam-
pa socialiniai tinklai ir vieši žinomų asmenų profiliai juose. Nuomonių lyderių, šou 
verslo atstovų pasisakymai, politikų mintys socialiniuose tinkluose „Facebook“, 
„Twitter“ ar „LinkedIn“ šiandien virsta atskiromis žinutėmis naujienų portaluose, 
tuos pasisakymus ne tik cituojant, bet ir pridedant vaizdinį paveikslėlį, kaip tas 
įrašas atrodo socialiniame tinkle. Socialiniuose tinkluose reiškiamos viešųjų asme-
nų nuomonės virsta ir kitų žurnalistinių tekstų papildiniais, kaip reakcijomis į tam 
tikrus įvykius ar pasisakymus. 

Naudojant socialiniuose tinkluose platinamą informaciją žurnalistams svarbu ne-
pamiršti nurodyti, kas yra naudojamos informacijos autorius ir kur ir kada ji buvo 
parašyta. Taip pat pravartu visada pasidaryti ir vaizdinę įrašo kopiją, kaip įrodymą 
apie buvusį faktą, nes socialiniuose tinkluose asmenys patys valdo savo kuriamą 
turinį ir po kiek laiko gali jį ištrinti. 
Greitas informacijos platinimas įpareigoja žiniasklaidos priemones ir žurnalistus 
internete veikti realiuoju laiku, t. y. visa rengiama informacija apie įvykius turi būti 
naujausia publikavimo laiku; įvykių eigai keičiantis, informacija turi būti nuolat at-
naujinama prie to paties teksto, nurodant naujesnės informacijos pateikimo laiką. 
Dėl to naujienų publikavimas internete vyksta ne pagal grafiką, o pagal realų įvy-
kių vyksmą 24 val. per parą.
Dėl publikacijų formos rėmų nebuvimo (pavyzdžiui, spaudoje 24 psl. ar televizi-
joje pusvalandis „Žinių“ laidos) interneto žiniasklaida gali sukaupti labai didelius 
informacijos kiekius. Tad ženklų skaičius publikacijose tampa tik rekomendacinis. 
Žurnalistui reikia pačiam atrinkti tai, kas svarbu skaitytojui apie įvykį, žmogų ar 
reiškinį ir kokie faktoriai ar aplinkybės tą svarbą atskleidžia geriausiai.



3 vietos laimėtoja Viktorija Karsokaitė, 1 vietos laimėtojas Žygimantas Mitkus, 2 vietos laimėtojas Audris Narbutas. Nuotr. autorius Mantas Pelakauskas.
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PIRMOJI VIETA

Straipsnio tema: „El. prekybos perspektyvos Lietuvoje ir ES“.
Skaitytojas: žemdirbys.

TURGUS VIDURY NAKTIES IR BULVĖS INTERNETE

ŽYGIMANTAS MITKUS

Įsivaizduokite: kiekvieną šeštadienio rytą, sutartu laiku, praveriate savo namų 
duris, o už jų stovi malonus vaikinas, rankose laikantis jūsų maisto prekes. Už-
sisakėte prekę iš „Amazon.com“? Nešinas jūsų naujuoju išmaniuoju telefonu, 
prie jūsų lango atskrenda bepilotis orlaivis, liaudiškai vadinamas „dronu“. O 
gal norite jautienos iš socialinio tinklo ar bulvių iš interneto? Skamba kaip to-
lima ateitis? Gyvenimus keičiančios elektroninės prekybos dėka ateitis daug 
arčiau, nei manote.

GAL BULVIŲ IŠ SKELBIMŲ PORTALO?

Atlikus žurnalistinį eksperimentą ir paieškojus ūkininkų siūlomų prekių internetu 
Lietuvoje, galime rasti tikrai didelį pasirinkimą. Pirmiausiai paieškoje pateikiamos 
nuorodos į skelbimų portalus, kuriuose ūkininkai siūlo įvairiausias gėrybes, užau-
gintas jų ūkiuose, tačiau galime rasti ir specializuotų internetinių parduotuvių, ku-
riose galima įsigyti maisto produktų tiesiai iš ūkio. Nusprendžiau įsigyti daržovių 
internetu ir patikrinau tris skelbimus – rezultatu nenusivyliau.
Pirmiausiai paskambinau Klaipėdos rajone, kaip skelbė skelbimas, ekologiškus 
žieminius česnakus pardavinėjančiai verslininkei. Sužinojau, jog česnakus auginan-
ti ūkininkė juos pardavinėja įvairiais kiekiais ir šiuo metu jų turi apie 200 kilogramų. 
Daržovės kaina svyruoja nuo 2 iki 3 eurų. Paklausus, ar česnakus iš Klaipėdos rajo-
no verslininkė galėtų pristatyti į Vilnių, ūkininkė patikino, jog taip toli nevažiuotų, 
tačiau pasiūlė daržoves įdėti į siuntą.

Toliau užsimaniau nusipirkti raudonųjų burokėlių, tad paskambinau Radviliškio ra-
jone apsistojusiai ūkininkei. Išsiaiškinau, jog verslininkė užsiima didmenine preky-
ba, o mažesnio kiekio burokėlių parduoti man negalinti. Vis dėlto norint nusipirkti 
pakankamai didelį kiekį šių daržovių, atsiimti tektų pačiam klientui apsilankant 
Radviliškio rajone.
Skambinu į Vilnių, kur ūkininkas pardavinėja bulves. Verslininkas man paaiškino, 
jog bulves pardavinėja įvairiais kiekiais, tačiau jų nepristato. Kaip ir pirmoji ūki-
ninkė, bulvių pardavėjas daržoves galėtų išsiųsti siunta. Kilogramas bulvių pas 
ūkininką kainuoja 0,12 euro centų už kilogramą.

JAUTIENA SOCIALINIUOSE TINKLUOSE

Ruošiant publikaciją el. prekybos tema, į socialinį tinklą „Facebook“ sulaukiu atsi-
tiktinės žinutės: „Sveiki! Spalio mėn. 27–29 dienomis Klaipėdos mieste ir apskri-
tyje (Kretinga, Palanga, Gargždai) yra galimybė pristatyti šviežios BRANDINTOS 
sausuoju būdu jautienos (mėsinių galvijų limuzinų veislės); supakuotos vakuuminė-
se pakuotėse, rinkiniais +/- 10 kg. Jautiena užauginta ekologiškai Skuodo r. Kvie-
čiu užsakyti ir paragauti. 10 kg kaina – 90 EUR. Kreiptis AŽ (asmenine žinute – aut. 
past.) arba telefonu 86*******.“ 
Nieko nelaukęs paskambinu nurodytu telefonu. Mandagiai atsiliepusi moteris pa-
aiškino, jog jautieną pristato po 10 kilogramų. Mėsa skersta. Paklausus ar galima 
įsigyti mažiau jautienos, verslininkė į mano prašymą žiūrėjo lanksčiai: „Jeigu jūs 
norite įsigyti mažiau mėsos, galėčiau jums asmeniškai sudėti ir mažesnį kiekį.“ – 
siūlo moteris. Ūkininkė pasakoja, jog skerstą mėsą pristatinėja į įvairius Lietuvos 
miestus, tačiau į namus neišvežioja. – „Jeigu yra daug užsakymų konkrečiame 
mieste, su klientais sutariame bendrą vietą, kurioje galime susitikti, o ten susirin-
kusiems pirkėjams perduodame jų užsisakytas prekes“, – teigia verslininkė.
Pasidomėjau, kodėl jautieną pardavinėjanti moteris pasirinko netradicinį verslo 
reklamos būdą – siųsti asmenines žinutes per socialinį tinklą. Ūkininkė teigia, jog 
toks būdas nėra labai efektyvus, tačiau klientų vis tiek sulaukia.
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PLATFORMOS JAU SUKURTOS – TIK REIKIA PRADĖTI PREKIAUTI

Profesionalių el. parduotuvių ir valdymo platformų kūrimo įmonė UAB „Prekybos 
centras internete“ direktorius Andrius Čepkus („GETSHOPIN“) teigia, jog e. pre-
kyba – tai paprastas būdas pasiekti žmones visoje Lietuvoje ar net pasaulyje ir ne-
brangiai bei efektyviai jiems parduoti ir pristatyti savo prekes. Pašnekovas teigia, 
kad Lietuvos ūkininkams savo prekes parduoti internete perspektyvu: „Internetas 
– puiki terpė ūkininkams parduoti savo produktus. Prekėmis gali prekiauti savo 
regione ar net visoje Lietuvoje. Taip pat internetas – labai gera terpė prisistatyti 
vartotojams, kurių prekiaudamas turguje nepasieki“, – kalba pašnekovas.
Direktorius pasakoja, jog ūkininkui šiais laikas norint prekiauti internete labai daug 
pastangų įdėti nereikia, nes e. prekybai sprendimai jau yra sukurti. Kaip teigia paš-
nekovas, platformos sukurtos taip, jog verslininkams būtų kiek įmanoma papras-
čiau žengti į e. prekybą ir pradėti savo verslą internete. „Pasaulyje yra įvairiausių 
platformų, kuriose žmonės visame pasaulyje prekiauja rankdarbiais, drabužiais, 
papuošalais ar buitinėmis prekėmis. Žmonės tokiuose e. prekybos puslapiuose 
perka iš viso pasaulio, nes elektroninėje parduotuvėje galite rasti milžinišką prekių 
pasirinkimą“, – mano A. Čepkus.

ŪKININKAMS TIKTŲ REGIONINĖ PREKYBA

A. Čepkus e. prekybą prilygina prenumeratai: „Kol kas prekyba ūkininkų užaugin-
tomis gėrybėmis nepasiteisino, tačiau yra verslininkų, kurie specializuojasi ir par-
davinėja tam tikrą produktą. Ūkininkai turi savo klientų bazę, kuriems visus savo 

produktus ir išparduoda. E. prekyba turėtų būti panaši į prenumeratą – internetu 
užsisakius prekes, klientas žino, jog, pavyzdžiui, šeštadienį iš ūkininko tam tikro-
je vietoje pirks dešros, sūrio ir pomidorų krepšelį, tad, mano nuomone, didžiau-
sias ūkininkų tikslas vystant prekybą internetu – surinkti nuolatinį pirkėjų ratą,“ 
– svarsto įmonės direktorius. Pašnekovas taip pat mano, jog e. prekyba ūkininkui 
pasiteisintų, jeigu jis prekėmis prekiautų savo regione, o pirkėjų užsakytas gėry-
bes automobiliu klientui pristatytų į namus.
„Kitose šalyse ūkininkai gana aktyviai naudojasi e. prekyba. Pavyzdžiui, Austrijoje 
ir Šveicarijoje tokia prekyba pakankamai populiari. Ūkininkai turi savo internetines 
svetaines, kuriose pardavinėja savo produktus klientams, gyvenantiems tame pa-
čiame regione. Jeigu klientas iš toliau, iš anksto užsisakęs prekes pirkėjas važiuo-
damas pro šalį iš ūkininko jas gali atsiimti“, – pasakoja A. Čepkus ir priduria, jog 
pirkti iš ūkininko – potyris, tačiau internetas šiai dienai tam kol kas per sudėtingas.

PRISTATYMAS PER PARĄ, ARBA KLIENTAI EIS Į PARDUOTUVES

Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas Jonas Talmantas pasakoja, jog retas ūki-
ninkas savo prekes parduoda internete, tačiau jaunieji ūkininkai, ūkininkai, kurie 
augina ar gamina išskirtinę, ekologišką produkciją, ar ūkininkai, prekiaujantys 
mažmeniniu būdu, tokia veikla užsiima. Tačiau, pasak pašnekovo, būdas pardavi-
nėti prekes internetu į Lietuvos ūkius dar neatėjo, o ūkininkams, prekiaujantiems 
didmeniškai, tai neaktualu.
Pirmininkas pasakoja, jog prekyba internetu be kontakto su ūkininku neįmanoma: 
„Mano nuomone, prekyba turėtų vykti taip, jog pirkėjas prekes užsisako interne-
tiniame puslapyje, o ūkininkas jas pristato į namus, tačiau tai taip pat sudėtinga“, 
– atvirauja pašnekovas.
J. Talmantas įsitikinęs, jog svarbiausiai ūkininkams el. prekyboje – šviežumas ir 
prekės kokybė: „Smulkūs verslininkai, gaminantys prekes šviežiai, gali jas klientui 
pristatyti per parą. Tačiau jeigu produkto kelionė trunka ilgiau, pirkėjo produktas 
nebedomina – juk tokias pat prekes pigiau galime įsigyti ir parduotuvėse“, – tei-
gia pašnekovas. Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas mano, jog internetinėse 
parduotuvėse, prekiaujančiose ūkininkų maisto produktais, turėtų būti nurodo-
mas net prekės šviežumas.

KAIP PIRKĖJUI PRISTATYTI ŠVIEŽIUS PRODUKTUS?

Norint užsiimti šviežių produktų prekyba internete, ūkininkams reikėtų pasukti 
galvą apie šių produktų logistiką. Kurjerinės kompanijos „UPS“ vadovas Vladas 
Lašas teigia, jog prekių pristatymas priklauso nuo produkto tipo: „Produktai turi 
rasti rinką ne taip toli, kitaip labai išbrangsta logistika. Taip pat tai reikalauja speci-
alių sąlygų – greitai pristatyti gendančias prekes – per brangu, vežant lėtai – mais-
to prekės pristatomos nebe šviežios. Mano nuomone, ūkininkai turi tarpusavyje 

Andrius Čepkus (“GETSHOPIN”), UAB „Prekybos centras internete“ direktorius. Ž. Mitkaus nuotr. 
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kooperuotis ir sukurti savo vardą, kuriuo klientai pasitikėtų bei suprastų, kodėl 
reikėtų pirkti iš ūkio, – teigia pašnekovas.
Didžiausios paketų pristatymo kompanijos vadovas pateikia Rokiškio ūkio pavyz-
dį: „Ūkis iš Rokiškio, kuris internetu subūrė savo vartotojus, atveža savo prekes 
į Kauną. Šis ūkis turi savo reguliarų prekių atvežimo grafiką ir prekes atveža į 
kažkurią vietą Kaune“, – teigia pašnekovas. Vladas Lašas pasakoja, kad pastovūs 
ūkininko klientai tas prekes atsiima, o verslininkui jų net nereikia išvežioti į klientų 
namus, ūkininkas paskiria laiką, kada bus prie prekybos centro, ir iš anksto paruo-
šia labai gerą pakavimo bei pakeitimo sistemą. Anot pašnekovo, užsakytos pre-
kės sudėliotos specialiose dėžėse, kurias turi pastovūs klientai. Pasak kompanijos 
vadovo, tokie sprendimai kuria gana efektyvų verslą.

PRODUKTAI IŠ UŽSIENIO – AMBICINGAS UŽDAVINYS

„Jeigu kalbėtume apie produktų pirkimą iš užsienio, reikėtų dar daugiau priežas-
čių, kodėl žmogus turėtų pirkti iš kitos šalies ūkio, – pasakoja V. Lašas. – Nesakau, 
kad to negalima daryti, tačiau tai dar ambicingesnis uždavinys, kuris reikalautų 
dar didesnės kooperacijos tarp ūkininkų, stambesnių ūkių ar labiau išskirtinio pro-
dukto“.
Apie perspektyvas ūkininkams „UPS“ vadovas atsiliepia teigiamai: „Manau, kad 
ūkininkams perspektyvu savo prekes pardavinėti ne tik internete, tačiau ir mobi-
liosiose aplikacijose. Prekybai reikia panaudoti visas galimas modernias priemo-

Vladas Lašas, kurjerinės kompanijos „UPS“ vadovas. Ž. Mitkaus nuotr.

nes, tik tuo atveju ji bus efektyvi bei sklandi. Ūkininkai naudodamiesi įvairiomis 
technologijomis mažiau laiko sugaištų ruošiant užsakymus ar ieškant klientų. Aiš-
ku, nereikėtų atmesti ir „tradicinio“ turgaus, jeigu tai aktualu verslininko klientui. 
Pirkėjas, kuris nori būti arčiau tiekėjo, nori grynesnio bei šviežesnio produkto, 
tokiais ūkininkais pasitiki ir iš jų prekes tikrai pirks.“ – įsitikinęs V. Lašas.

E. PREKYBA: PATRAUKLI, TAČIAU VIS DAR SVETIMA

Elektroninė prekyba – viena iš elektroninio verslo sričių, apimanti pirkimą ir parda-
vimą elektroniniu būdu. Tai prekybos būdas, kai sutartys sudaromos, o prireikus 
– ir vykdomos, naudojant informacines technologijas bei priemones, kompiuterių 
tinklais keičiantis elektroniniais duomenų pranešimais. Šis naujas prekybos bū-
das palengvina kliento prieigą bei suteikia galimybę užsisakyti prekes visą parą, 
sudaro sąlygas įvairesniam prekių ir paslaugų pateikimui klientui ir didina preky-
bos apimtis, kadangi klientas lengviau randa norimas prekes ir paslaugas. Verslo 
pradžiai internete reikia mažiau pinigų, o jį efektyviai kartu kurti ir plėtoti gali 
žmonės, realiai esantys skirtingose ne tik to paties miesto ar šalies, bet ir pasaulio 
vietose. Virtualios įmonės greičiau ir išleisdamos mažiau pinigų tradicinio verslo 
atžvilgiu reaguoja į pokyčius dinamiškoje rinkoje. Jos gali greitai ir su mažesne fi-
nansine rizika kurti ir teikti naujas, tikslinei vartotojų grupei skirtas paslaugas. Tam 
reikalingos mažesnės kapitalo ir administravimo sąnaudos. El. erdvė taip pat pa-
togi neįgaliesiems bei teigiamai veikia ekonomiką, nes besikuriančių internetinių 
bendrovių konkurencija priverčia „tradicines“ įmones ieškoti naujų savo veiklos 
organizavimo būdų, o tai gerina bendrą Lietuvos ekonominę padėti. 
Tačiau vystant internetinės prekybos verslą, problemiška užtikrinti paslaugų pa-
teikimo priemonių saugumą, o e. prekybai reikalingas tiek tiekėjo, tiek kliento 
kompiuterinis išprusimas. Klientai vis dar įvardina pagrindinius el. parduotuvių 
trūkumus, pavyzdžiui, neaiškios pristatymo sąlygos, nes dauguma parduotuvių 
net nerašo, kiek maždaug gali užtrukti prekės siuntimas, o tai sukelia per daug 
klausimų. El. parduotuvėse vis dar vyrauja neaiškūs ženklai, žadantys saugumą ir 
garantijas. Taip pat klientai susiduria su el. parduotuvių nenoru bendrauti su pir-
kėju. Kitos priežastys, lemiančios lėtą el. parduotuvių atsiradimą Lietuvoje, – tokių 
parduotuvių nelankstumas, o kartais net abejotinas svetainės dizainas.
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ANTROJI VIETA

Straipsnio tema: „Mažos ir didelės grėsmės įmonių ir asmens duomenų saugumui“.
Skaitytojas: išsilavinęs miestietis.

SKAITMENINIS MŪSŲ PĖDSAKAS INTERNETE – 
LYG DORIANO GRĖJAUS PAVEIKSLAS 

AUDRIS NARBUTAS 

XIX a. garsusis Oskaras Vaildas sukūrė romaną „Doriano Grėjaus portretas“. 
Apie vaikiną, sudariusį  sutartį su velniu, kad amžinai liktų jaunas ir gražus. 
Doriano išvaizda liko nepakitusi, tačiau visos padarytos nuodėmės ir prabė-
gę metai atsispindėdavo paveiksle, iliustravusiame žmogaus sielą. XXI a. mes 
vis dar senstame, tačiau dauguma mūsų jau turime tokius paveikslus. Tik šie 
paveikslai yra mūsų skaitmeniniai duomenys, poelgiai, nuotraukos ir kita in-
formacija, o jėga, su kuria sudarėme sutartį, – internetas. Dorianas sugebėjo 
slėpti savo portretą ir nuodėmes užrakintoje palėpėje, o mums apsaugoti  pri-
vatumą ir galbūt nuslėpti prasižengimus bus vis sunkiau. Tokias išvadas teikia 
skaitmeninės erdvės ekspertai, skaitę pranešimus stovykloje „Europos verslo 
reporteris 2015”, vykusioje spalio 9–12 dienomis Vilniaus rajone.

INFORMACINIO SAUGUMO ANALITIKAS: „SIEKIANT PADIDINTI KAZINO 
PELNUS, LIETUVOJE ĮVESTAS VISUOTINIS SEKIMAS“

Tarptautinio saugumo klasterio prezidentas Marius Pareščius teigia: „Lietuvoje 
yra įteisintas visuotinis sekimas. Jis paslėptas po Azartinių žaidimų įstatymu, kurį 
2015 m. priėmė Lietuvos Respublikos Seimas. Pagal naująją tvarką azartinių žai-
dimų paslaugas internete galės teikti tik tos bendrovės, kurios bus įregistruotos 
ir fiziškai vykdys veiklą Lietuvoje, o kiti azartinių žaidimų portalai privalės būti 
blokuojami. Tam, kad sprendimas būtų įgyvendintas, interneto paslaugų tiekėjai 
privalės imtis visų efektyvių priemonių, o tokia priemone galime laikyti tik sekimą. 
Rezultatas aiškus – šiuo metu lietuviškų kazino kainos yra pakilusios nuo 4 iki 12 
kartų.“
Seimo sprendimui nepritaria ir skaitmeninės rinkodaros specialistas Džiugas Par-
šonis: „Išorinio turinio blokavimas yra nepateisinamas žingsnis. Jis nesumažins 
azartinių žaidimų populiarumo, o turinio užblokuoti tikrai nepavyks. Kad ir kokią 

sistemą sukurtum, visada ją bus galima apeiti. Kinija turi 40 000 šios srities eksper-
tų ir vis tiek nesugeba efektyviai blokuoti turinio.“ Taigi sprendimas, paskatinęs 
visuomenės sekimą, ribojantis judėjimo laisvę internete ir šiek tiek primenantis 
autoritarinių režimų idėjas, kol kas yra naudingas tik vietiniam kazino verslui. 

ŠNIPINĖJANTYS FAILAI JŪSŲ KOMPIUTERYJE BEI TELEFONE

Turbūt dažnai pakliuvę į automobilių spūstį ar įsitaisę troleibuse mes nevengiame 
optimizuoti savo laiką ir apsilankyti naujienų portale ar savo „Facebook“ profi-
lyje. Visi šie naršymai yra užregistruojami. Puslapiai žino, kiek laiko praleidote ir 
kur lankėtės. Dar aktualiau, jei šią veiklą atlikote darbo metu, nes tuomet gali-
te netyčia pakenkti savo organizacijos įvaizdžiui. Kaip tai nutiko socialdemokratų 
partijos narei Birutei Vėsaitei, nusprendusiai darbo metu pasiginčyti su žurnalis-
tu Andriumi Tapinu. Šioje vietoje derėtų atkreipti dėmesį į bendrovės „Gemius“, 
vykdančios interneto lankytojų srauto tyrimus, regiono vadovės Baltijos šalims 
Grytos Balserytės poziciją: „Daugelyje jūsų kompiuterių bei mobiliųjų įrenginių 
veikia slapukai – maži failai, kurie įrašomi per pirmąjį apsilankymą svetainėje. Sla-
pukų paskirtis yra rinkti informaciją apie jūsų apsilankymus.“ Šie duomenys vėliau 
panaudojami tam, kad jums būtų siūlomos poreikius atitinkančios prekės. Taigi 
apsilankome naujienų portale „Delfi“ ar elektroninėje parduotuvėje, paliekame 
informaciją apie save, o vėliau gauname specialiai mums sukurtą nuolaidą naujam 
išmaniajam telefonui. Apie tai kalba ir skaitmeninės rinkodaros agentūros „iPros-
pect“ produktų vadovas Tomas Čerkasas: „Man asmeniškai problemų slapukai 
nesukelia, nes man patinka, kad parduotuvės teikia pasiūlymus pagal mano po-
reikius ir taupo mano laiką.“ Vis dėlto, jei tas pasiūlymas yra sauskelnės jūsų ne-
pilnametės dukros negimusiam vaikeliui, apie kurį nieko nežinote, situacija tampa 
sudėtingesnė.

DĖDE DŽONAI, AR GALIMA?

Garsusis filosofas Džonas Lokas manė, kad tam, jog sprendimas būtų teisingas, 
jam turime būti pritarę. Pirma, didele dalimi slapukai kelia klausimą, ar įmonės turi 
teisę naršyti mano duomenis ir ką aš veikiu, jei aš nesu tam pritaręs. Šį klausimą 
mėgino išspręsti ES, paskatindama prieš pradedant naršyti interneto svetainėje 
įspėti, kad portale yra slapukas. Įspėjimus gauna visi naršantieji, tačiau ne taip, 
kaip to norėtų ES. T. Čerkasas pripažįsta: „Pagal ES direktyvą išankstinis nustaty-
mas turėtų būti nesutikimas, o praktikoje įmonės, informuodamos apie slapukus, 
dažnai neįgyvendina šio reikalavimo. Slapukų ribojimas yra didelė grėsmė inter-
netinei prekybai.“ 
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Europos internetinės prekybos apimtys sudaro beveik trečdalį viso pasaulio in-
ternetinės prekybos apimties. Taigi, iššūkis suderinti asmens duomenų slaptumą, 
internetinės prekybos plėtrą ir ES teisę bus tikrai didelis. Kol kas galima apsiriboti 
tuo, kad kiekvienoje naršyklėje galime nustatyti privataus naršymo nustatymus(C-
trl+ Shift+ N) ir taip trinti įrašomus slapukus. Šis pasirinkimas rekomenduotinas 
tiems, kurie nepajėgia atsispirti erotinio turinio portalams, bet nenori, kad apie tai 
sužinotų jų antrosios pusės.  

NESAUGU VISUR, BET NAMIE ŠIEK TIEK SAUGIAU

2015 m. spalio 6 d. ES Teisingumo Teismas pripažino, kad ES Komisijos priimtas 
sprendimas dėl asmens duomenų apsaugos lygio JAV atitikties europiniams stan-
dartams yra negaliojantis. Tai reiškia, kad JAV fizinių bei juridinių asmenų duomenų 
apsauga rūpinasi prasčiau nei ES. JAV spėjo pagarsėti savo šnipinėjimo skanda-
lais: valstybės paslaptis paviešinusio programuotojo Edwardo Snowdeno istorija, 
slaptus valstybių, kompanijų bei asmenų duomenis viešinančiu Juliano Assange‘o 
„Wikileaks“ portalu, tad yra tikimybė, kad norėdama reabilituotis bei išvystyti ES 
ir JAV laisvosios prekybos susitarimą imsis pozityvių permainų. Šis klausimas turė-
tų būti aktualus daugeliui mūsų. 2015 m. pasaulinis „Facebook“ vartotojų skaičius 
peržengė 1 milijardą. Tarp šių žmonių esame mes bei mums artimi žmonės. Tokia 
situacija skatina labai rimtai pagalvoti, ką ir kodėl keliame į internetą, o valstybių 
bei ES vadovus ieškoti duomenų apsaugos sprendimų.
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TREČIOJI VIETA

Straipsnio tema: „El. prekybos perspektyvos Lietuvoje ir ES“
Skaitytojas: žemdirbys.

BULVIŲ PARDUOTUVĖ INTERNETE: ĮMANOMA, 
BET REIKIA „ĮJUNGTI“ KŪRYBIŠKUMĄ 

VIKTORIJA KARSOKAITĖ 

Palydoviniu ryšiu valdomi kombainai ar mobiliuoju telefonu tikrinamas dir-
vožemis – šiuolaikiniai žemdirbiai griauna stereotipus ir rodo, kad jie puikiai 
sugeba įsisavinti šiuolaikines technologijas. Tai ypač pastebima gamybos 
procese. Tačiau ekspertai pastebi, kad skaitmeninės platformos, pavyzdžiui, 
elektroninė prekyba, parduodant žemės ūkio produkciją tiesiogiai vartotojui, 
jiems vis dar svetima.

DIDŽIAUSIA PROBLEMA – LOGISTIKA

Pasak Andriaus Čepkaus, elektroninės sistemos „Getshopin“ įkūrėjo ir vadovo, 
Lietuvos el. prekybos istorijoje buvo nemažai bandymų surinkti šalies ūkininkus į 
vieną platformą, kurioje jie galėtų pardavinėti savo užaugintą produkciją. Tačiau 
visi mėginimai buvo nesėkmingi. Pagrindinė problema – smulkiems ūkiams per 
brangu ir sudėtinga jungtis į branduolius bei investuoti į dideles logistikos siste-
mas. 
„Įsivaizduokime, kad perku pomidorus iš Jono, o dešrą – iš Petro. Net jei jie įsikū-
rę viename regione ir įsipareigoję prekes atnešti į vieną paskirstymo tašką, išlieka 
žmogiškasis faktorius. Kažkas gali pramiegoti ar neapsižiūrėti likučių. Reikia ap-
galvoti begalę logistinių detalių: kaip iš ūkininkų surinkti prekes, būti tikriems, kad 
visi turės produkciją, ir ją pristatyti galutiniam vartotojui“, – Europos Komisijos 
(EK) stovykloje „Europos verslo reporteris 2015“ kalbėjo „Getshopin“ įkūrėjas. 

IŠSIGELBĖJIMAS – KŪRYBIŠKUMAS

Jam antrina Vilniaus miesto tarybos narys ir verslininkas Mykolas Majauskas. Bu-
vęs „Pigu.lt“ įmonių grupės valdybos pirmininkas teigia, kad vystant didelę elek-
troninę prekybą, reikalinga rimtos investicijos į logistikos infrastruktūrą ir sandė-
liavimą. Užsiimant smulkia prekyba to galima išvengti. 

„Dzūkijoje žinau neblogų iniciatyvų, kuomet žmonėms siūloma įsigyti paruoštus 
ekologiškų ūkių maisto krepšelius, kuriuos gali pasiimti važiuojant pakeliui, pa-
vyzdžiui, į kaimą. Grįždami namo pirkėjai vėl gauna ūkininko užaugintą produkciją 
visai savaitei. Tokiu būdu ūkininkai gali pasinaudoti e. komercijos teikiamais priva-
lumais“, – sakė M. Majauskas.
Panašių pavyzdžių galima rasti ir kai kuriuose Europos miestuose. Budapešte gru-
pelė jaunuolių inicijavo projektą „Cargonomia“. Šio projekto esmė tokia: žmonės 
gali nusipirkti vietos ūkininkų suformuotus krepšelius, kuriuose būna sudėtos se-
zoninės daržovės ar duona, o po to šiuos rinkinius dviračiais išvežioja kiekvie-
nam klientui asmeniškai. Be to, sudėtingai el. prekybos platformai vaikinai pinigų 
neleido – norint užsisakyti tokį krepšelį nereikia pereiti sudėtingos registracijos, 
užtenka užpildyti „Google Forms“ anketą bei laukti savo prekių.

https://www.youtube.com/watch?v=2kZPJ9lB7dA

ŽEMDIRBIAI TAPS E

Rytis Laurinavičius, skaitmeninės rinkodaros ekspertas ir agentūros „Soundest“ 
įkūrėjas, džiugina smulkiuosius bei konstatuoja – didžiųjų el. prekybininkų, tokių 
kaip „Amazon“ ir „eBay“, rinkos pyragas mažėja. 
„Užsienyje kuriamos elektroninės prekybos platformos, kurios smulkiems versli-
ninkams, pavyzdžiui, žemdirbiams, gali pasiūlyti parduoti savo produkciją. Per pu-
santrų metų šie startuoliai augo daugiau nei du kartus“, – konstatavo pranešėjas. 
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Be to, verslininko įsitikinimu, ateityje nebeskirsime elektroninės ir tradicinės pre-
kybos – jos abi susilies ir ūkininkų turgeliai išliks tik kaip reprezentacinė vieta. 
„Ūkininkai į tokias vietas atveš savo produkciją, o žmonės turės progą ją paragau-
ti. Taip ūkininkui išsispręs daugybė logistikos klausimų. Vartotojai galės, pavyz-
džiui, per mobiliąją programėlę vietoje užsisakyti uogienės, kurios ką tik ragavo“, 
– teigė R. Laurinavičius.

IŠEITIS – „UBERŪKIS“ 

Vladas Lašas, Kauno technologijos universiteto (KTU) technikos mokslų daktaras 
ir verslininkas, paklaustas, ką turėtų daryti smulkieji žemdirbiai norėdami panau-
doti skaitmenines platformas savo verslui vystyti, atsakė, kad universalaus recep-
to nėra. 
„Žemdirbiai turėtų jungtis į klasterius ir domėtis naujomis logistikos tendencijo-
mis. Pavyzdžiui, mobilūs telefonai iš esmės keičia logistiką – gali realiu laiku matyti 
ir keisti, pavyzdžiu, pristatymo adresą“, – EK stovykloje „Europos verslo reporte-
ris“ kalbėjo V. Lašas. 

SOCIALINĖS MEDIJOS – NEIŠNAUDOTAS ĮRANKIS

Kol yra kuriamos sudėtingos el. prekybos platformos, A. Čepkus žemdirbiams 
rekomenduoja savos produkcijai reklamai ir net pardavimui išnaudoti socialinius 
tinklus, pavyzdžiui, „Facebook“. 
„Socialinis tinklas „Facebook“ yra platforma, kuri pinigus uždirba iš reklamos. 
Ten reklamuojasi daug elektroninių parduotuvių, nes gali pasiekti savo tikslinę 
auditoriją. Socialines medijas žemdirbiai turėtų išnaudoti produktus parduodami 
lokaliai“, – pataria internetinės prekybos platformos įkūrėjas A. Čepkus.
Kad žemdirbiai aktyvūs šiame socialiniame tinkle, įrodo begalė susijusių puslapių 
ir grupių. Vienas iš pavyzdžių – ūkininkų krautuvėlė “Vikis” – čia galima susipažinti 
su parduodama produkcija ir sužinoti, kur galima jos paskanauti ir nusipirkti. 
Tačiau yra ir pavyzdžių (tiesa, nedaug), kai „Facebook“ išnaudojamas ne tik rekla-
mos, bet ir pardavimų tikslais. Viena tokių – grupė „Ūkininkų turgus, kaimiškos 
gėrybės (kiaušiniai, mėsa, daržovės ir t.t)“, kurios gretose yra apie 500 žmonių. 
Čia žemdirbiai gali pranešti, kur ir ką parduoda, o žmonės gali įsigyti ekologiškų 
ir dažnai pigesnių prekių tiesiai iš ūkininko.
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KETVIRTOJI VIETA

Straipsnio tema: „Didelės ir mažos grėsmės asmenų ir įmonių duomenims internete“
Skaitytojas: žemdirbys.

KĄ APIE MANE ŽINO INTERNETAS? 

KRISTIJONAS  BARTOŠEVIČIUS

Spalio pradžioje Europos Sąjungos Teisingumo Teismas pripažino, kad Europos 
Komisijos sprendimas, kuriuo konstatuojama, jog JAV užtikrina adekvatų perduo-
tų asmens duomenų apsaugos lygį, negalioja. Paprastai tariant, tai reiškia, kad 
eilinių piliečių informacija internete nėra tinkamai apsaugota, o žmonių veiksmai 
galimai yra stebimi ir registruojami. Manote, lietuvių tai neliečia? Pagalvokite ati-
džiau.
Kol žmonės gyveno be interneto, nė kiek nesijaudindavo dėl savo asmeninių duo-
menų saugumo. Rodos, kam pasakei savo vardą, pavardę, adresą ar telefono nu-
merį, tiek žmonių šią informaciją ir žino. Žinoma, atskleistų duomenų saugumas 
priklausė nuo informacijos gavėjo ir nuo jo tikslų.
1983 metais internetui tapus prieinamu plačiajai visuomenei, žmonės pradėjo 
veikti ne tik tikrame, realiame pasaulyje, tačiau pradėjo gyventi ir virtualų gyveni-
mą. Dvidešimt pirmajame amžiuje čia neretai praleidžiama net daugiau laiko nei 
realiame. Greičiausiai savo asmeninių duomenų čia atskleidžiame, to net nenorė-
dami, nepalyginamai daugiau, nei realiame.

Internetas skverbiasi į mūsų gyvenimus, ir vis daugiau asmeninių duomenų atsiduria internete. 
Žodžio „Online“ (liet. „prisijungęs internete“) vartojimas knygose nuo 1965 m. iki 2008 m. Šaltinis: 
Google Ngram Viewer.

Modernėjant visai žmonijai ir jos veiklai, internetas tapo neatsiejamas „draugas“, 
lydintis beveik kiekviename žingsnyje. Remiantis Anglijos aplinkos, maisto ir že-
mės ūkio departamento tyrimo apie Anglijos žemės ūkius duomenimis, 2012 m. 
86 proc. ūkių turėjo prieigą prie kompiuterio. Didžiosios daugumos ūkių kompiu-
teriai turėjo interneto ryšį, o beveik pusė naudojosi internetine bankininkyste ir 
pirkdavo ar parduodavo internetu.
Panašūs duomenys pateikiami ir iš JAV. Ajovos universiteto rengiamoje kasmeti-
nėje „Žemės ūkio ir kaimo gyvenimo apklausoje“ pateikiama, jog 2011 m. 60 proc. 
šios valstijos ūkininkų naudoja internetą, iš jų 78 proc. internetą naudoja sužinoti 
informaciją apie rinką, trys ketvirtadaliai domisi bendromis žemės ūkio naujieno-
mis ir kiek daugiau nei du trečdaliai – derliaus našumu. Svarbu paminėti, jog dau-
giau nei pusė turinčių prieigą internetą naudoja ūkių finansinių reikalų tvarkymui.
Socialinis tinklas „Facebook“ tik patvirtina, jog žemdirbiai, ypač JAV ir Didžiojo-
je Britanijoje, aktyviai dalyvauja virtualiame gyvenime. Čia galima rasti puslapius 
„Farmers“ (liet. Ūkininkai) – 28 tūkst. sekėjų, „Thank A Farmer“ (liet. Padėkok 
ūkininkui) – 52 tūkst. sekėjų, „Modern Farmer“ (liet. Modernus ūkininkas) – 126 
tūkst. sekėjų, „Farming Banter“ (liet. Ūkininkavimo juokai) – 131 tūkst. sekėjų ir 
tokius blogus kaip „The Farmer’s Life“ (liet. Ūkininko gyvenimas) – 11 tūkst. sekė-
jų. Tokiuose puslapiuose dalijamasi informacija apie žemdirbystę, pateikiama in-
formacija paprastiems žmonėms, kaip yra auginami maisto produktai, patarimai, 
susiję su ūkininkavimu ir netgi pokštai ar juokingos nuotraukos iš ūkių. 
Kaip žinia, socialinis tinklas „Facebook“ yra registruotas Airijoje, tačiau savo duo-
menis laiko JAV. Kyla klausimas, ar tikrai visų ūkininkų, besilankančių socialiniuose 
tinkluose, asmeniniai duomenys yra saugūs? O būtent JAV kilo skandalas, kai Ed-
wardas Snowdenas paviešino informaciją apie neteisėtai JAV Nacionalinės saugu-
mo agentūros (NSA) renkamus asmenų duomenis.
Tad vis dėlto, ar galime būti ramūs dėl savo asmeninių duomenų? Ar tik internete 
yra nesaugu? Kaip šiandien yra rūpinamasi duomenų saugumu tiek prisijungus, 
tiek neprisijungus prie  interneto ryšio? „Kaip pavyzdį galiu pateikti – Japonijos 
užsienio reikalų ministerija turėjo ryšį su visomis ambasadomis ir buvo siunčiami 
diplomatiniai maišai, jų pačių užplombuoti, ir mes (UPS) buvome gabentojai. Na, 
tai japonai, japonų diplomatai tikrai duomenų saugumui skyrė labai daug [dėme-
sio]“, – EK stovykloje „Europos verslo reporteris 2015“ teigė UPS, UAB „Skubios 
siuntos“ įkūrėjas ir vadovas Vladas Lašas.
Prieš daugiau nei 20 metų V. Lašo įmonei buvo patikėta gabenti 10 kilogramų 
pasų vizoms gauti. Paklaustas, ar egzistuoja duomenų nutekinimo rizika šiandien, 
V. Lašas atsakė teigiamai.
„Bet, kaip ir kiekvienas judėjimas – visada yra šiokia tokia rizika.“
Kitas žurnalistų stovyklos pranešėjas Rytis Laurinavičius, startuolio „Soundest“ 
įkūrėjas, minėjo, jog klientai neretai jo prašo nusipirkti nesusijusių asmenų duome-
nų, kad galėtų ir jiems siųsti reklaminius pranešimus.
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TAD AR TIKRAI DUOMENYS INTERNETE YRA TOKIE NESAUGŪS?

Pateikiame 10 paprastų patarimų, kaip sumažinti asmeninės informacijos nuteki-
nimo internete riziką ir padidinti saugumą:
Komplikuoti slaptažodžiai. QWERTY – vienas dažniausiai naudojamų ir lengviau-
siai atspėjamų slaptažodžių. Specialistai rekomenduoja naudoti kiek galima sun-
kiau atspėjamus slaptažodžius. Derėtų įtraukti bent vieną didžiąją raidę ir skaičių.
Elektroninis paštas. Šiandien beveik kiekvienas žmogus naudojasi elektroniniu 
paštu. Tačiau nedažnas pagalvoja, kur yra šią nemokamą paslaugą teikiančių 
įmonių duomenų centrai. Viena didžiausia elektroninio pašto paslaugos teikėja 
Google įsikūrusi JAV, kur nuolat abejojama asmeninių duomenų saugumu. Ver-
tėtų naudoti el. laiškų šifravimą – keletas tokią paslaugą teikiančių programėlių 
– „Mailvelope“ ir  „SecureGmail“.
„Bluetooth“. Šio ryšio buvimas aktyviu visą laiką padeda lengviau prisijungti prie 
mobilaus įrenginio net neatsiklausus savininko, todėl rekomenduojama įjungti 
„bluetooth“ ryšį tik tuomet, kai tikrai norima juo naudotis. Be to, „bluetooth“ 
aktyviai naudoja mobiliojo įrenginio energiją.
Wifi (bevielis internetas). Prisijungimas prie viešųjų bevielių tinklų padidina įsilau-
žimo tikimybę ir duomenų nutekinimo galimybę. Viešose prieigose rekomenduo-
jama atsargiai naudotis tokiais ryšiais.
„Privatus naršymas“ (angl. private browsing). Dauguma naršyklių turi du režimus 
naršymui. Vienas jų – privataus naršymo režimas – iš karto ištrina slapukus (angl. 
„cookies“) iš kompiuterio po naršymo ir internetiniai puslapiai nebegali sekti vei-
klos prisijungus prie interneto.
USB raktai. Tai vienas iš labiausiai paplitusių informacijos keitimosi įrenginių. Pro-
gramišiai, naudodamiesi tokiu šio įrenginio populiarumu, kuria ir vėliau įskiepija 
kenkėjiškas programėles asmeninių duomenų nuskaitymui. USB raktų skenavimas 
antivirusinėmis programomis sumažina tikimybę užkrėsti kompiuterį tokiais viru-
sais.
Ugniasienė. Paprastas ir pakankamai patikimas būdas apsaugoti kompiuterį nuo 
įsilaužimų.
Socialiniai tinklai. Kuo daugiau informacijos viešinama socialiniuose tinkluose, 
tuo lengviau sekti vartotojus ir jų elgseną. Rekomenduojama viešinti kuo mažiau 
asmeninės informacijos socialiniuose tinkluose.
Saugumo klausimas. Registruojantis tam tikras paslaugas teikiančių bendrovių 
tinklalapiuose neretai prašoma įrašyti atsakymą į slaptą klausimą, kurio atsakymą 
žinotų tik paslaugos užsakovas (pvz., kokia Jūsų mamos mergautinė pavardė, ko-
kiame mieste Jūs gimęs ir panašiai). Į tokius klausimus rasti atsakymus internete 
nėra sunku. Tačiau jei atsakymas bus specialiai klaidingas, įsilaužėliams bus kur 
kas sunkiau ar net neįmanoma sužinoti Jūsų asmeninių duomenų.

Laikinos elektroninio pašto dėžutės. Tam tikri šiandieniniai tinklalapiai atsklei-
džia turinį tik įvedus elektroninio pašto adresą. Pateikus asmeninio pašto adresą 
dažnai pradedami siųsti brukalai ir kitas šlamštas. Tačiau egzistuoja tokios paslau-
gos kaip „Mailinator“ ar „Easy Trash Mail“. Tokiuose tinklalapiuose sukuriamos 
laikinosios pašto dėžutės, kurios po kiek laiko yra sunaikinamos.
Šie patarimai nesunkiai įgyvendinami kiekvieno ūkininko. Tačiau jei kompiuterinės 
technologijos ir internetas yra naudojamas apdoroti slaptiems klientų duomenims 
ar darbui su Europos Sąjungos lėšomis, vertėtų kreiptis į specialias įmones, tei-
kiančias duomenų saugumo paslaugas.
Ūkininkų interneto naudojimas tik augs. Saugumas internete mažės. Kiekvieno 
pasirinkimas, kaip elgtis internete. Bet pasinaudojant Naujosios Zelandijos gy-
ventojų posakiu „Nemeluok, mažiau teks prisiminti“, darydami mažiau blogybių 
„offline“ patys saugiau jausimės „online“.
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PENKTOJI VIETA

Straipsnio tema: „Vartotojų lojalumas prekės ženklams internete“
Skaitytojas: aukštąjį išsilavinimą turintis miestietis.

KAD IŠLAIKYTŲ VARTOTOJŲ LOJALUMĄ,
ELEKTRONINĖS ĮMONĖS IMASI DRASTIŠKŲ
PRIEMONIŲ. AR YRA KOKIA NORS RIBA?

KAROLINA PŪTYTĖ

Spalio 9–12 dienomis vykusioje stovykloje „Europos verslo reporteris 2015“ skait-
meninės rinkodaros agentūros „iProspect“ produktų vadovas Tomas Čerkasas 
kalbėjo apie tai, kaip moderniosios reklamos technologijos kaupia asmeninius 
vartotojo duomenis ir panaudoja tai savo reikmėms.
Norėdami sužinoti vartotojų poreikius šių dienų verslininkai neprivalo skambinti 
jiems telefonu, rašyti SMS pranešimų ar netgi siųsti žinučių į jų elektroninį paštą 
– informaciją apie vartotojų pageidavimus prekybininkai sužino greičiau, negu tai 
padaro patys vartotojai: tam į pagalbą tereikia pasitelkti naująsias technologijas. 
Didžiosios elektroninės įmonės naudoja duomenų bazes tam, kad galėtų surinkti 
tikslinę auditoriją. Kitais žodžiais tariant, asmeninė informacija, paskelbta sociali-
nio tinklo „Facebook“ paskyroje, atskleidžia reklamos analitikams kliento porei-
kius. Kiekvienas mygtuko „patinka“ spustelėjimas ant mėgstamos avalynės pusla-
pio yra užfiksuojamas tam tikroje sistemoje, tokiu būdu informuodamas reklamos 
atstovą apie tai, kas vartotojui patinka labiausiai. „Markas (marketingo specialis-
tas) žino, ką mėgsti, geriau nei tavo giminaitis“, – šypsosi T. Čerkasas.

TAMPA NEETIŠKA

Pasak minėto produkto vadybininko, marketingo specialistai gali nuspėti netgi 
tai, kada jus paliks ar išduos mylimasis – ir tai padaryti gali greičiau, negu apie tai 
suvoks pats Jūsų partneris. Padidėjęs išsiųstų žinučių skaičius priešingos lyties 
atstovams, vis dažnesnis mygtuko „patinka“ paspaudimas ant svetimo vyro/mo-
ters nuotraukos, padidėjęs išsiskyrimo arba naujų nuotykių troškimo tematikos 
straipsnių atsivertimo skaičius neretai būna įspėjamasis ženklas apie galimą santy-
kių pabaigą. Tad, gavę pasiūlymą įsigyti lašų nuo širdgėlos, susimąstykite.

DUOMENŲ IŠTRINTI NEĮMANOMA

Tomas Čerkasas teigė, jog, deja, jau pateiktų duomenų vartotojai pašalinti tiesiog 
nebegali. Netgi ištrynus visas žinutes ar visiškai pašalinus socialinio tinklo paskyrą 
visa asmeninė (ir bendroji) informacija išlieka tam tikrose duomenų bazėse.
Nors masinio ar konkretaus asmens sekimo ar persekiojimo pasekmės tiksliai ne-
apibrėžiamos, kiekvienas žmogus didžiąsias bendroves domina ne kaip konkretus 
asmuo, o kaip vartotojas. Kitaip tariant, klientai stebimi tam, kad į juos būtų nu-
kreipta tik tikslinga reklama – prekės ar paslaugos pirkėjas apie produktą infor-
muotas turi būti tik tam tinkamu metu, neapkraunant jo nereikalingais siūlymais. 
„Kliento pasitenkinimas yra esminis bruožas“, – patikslina skaitmeninės rinkoda-
ros ekspertas ir agentūros „Soundest“ įkūrėjas Rytis Laurinavičius.

KAIP ATRODO PROCESAS? 

Savo reikmėms patenkinti marketingo specialistai naudoja įvairias platformas – 
televiziją, radiją, internetą.
Pirmiausia jie atpažįsta auditoriją, o po to nukreipia ją pagal įvairius aspektus – 
pomėgius (nustato, kur mėgsta apsipirkinėti), vietą (nustato, kur gyvena), demo-
grafiją (yra vyras ar moteris) ir elgesį (ar naudoja bevielį internetą).
Reklaminiai portalai primena vartotojui visą jo poreikių spektrą: kartą įėjus į elek-
troninę svetainę ir sustojus ties viena ar kita preke apžiūrėti ją atidžiau, tačiau dėl 
vienokių ar kitokių priežasčių susilaikius nuo pirkimo, vėliau internete vis dažniau 
pamatysite būtent tos pačios prekės reklamą. Pirmą kartą pardavėjo tikslas bus 
tiesiog priminti Jums apie užmirštą produktą, o štai antrą jis padarys išvadą, kad 
pirmą sykį kaina jums pasirodė per didelė, todėl pasiūlys 10 % nuolaidą, taip pa-
skatindamas, vienaip ar kitaip, įsigyti prekę.
Verslininkai investuoja dideles pinigų sumas į marketingą, kad suteiktų klientui 
aktualų turinį ir patenkintų jo lūkesčius – užsitikrintų jo lojalumą.

KĄ JŪS MANOTE APIE ASMENS DUOMENŲ NAUDOJIMĄ ELEKTRONINĖJE 
PREKYBOJE?

• Viskas gerai, tai leidžia pritraukti lojalią ir įsitraukusią auditoriją, kuri dažnai 
pati dalyvauja turinio kūryboje

• Labai blogai – jaučiuosi persekiojamas
• Kol kas nepalaikau nei vienos, nei kitos pusės – laikas parodys
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NAUDINGOS NUORODOS GYVENANT IR 
DIRBANT SKAITMENINIAME PASAULYJE, 
RAŠANT APIE SKAITMENINĘ RINKĄ. 
DAUGUMA JŲ NEMOKAMOS.

1. SKAITMENINĖ RINKA

• Europos Komisijos komunikatas „Europos bendrosios skaitmeninės rinkos 
strategija“ (2015): http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4653_lt.htm  

• ES statistikos agentūros „Eurostat“ duomenų bazė „Debesų paslaugų nau-
dojimas versle ES valstybėse“: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/
ict-usage-enterprises-2014

• E. prekybos statistika ES: http://www.ecommerce-europe.eu/facts-figures

• EK vykdoma apklausa dėl geografinio blokavimo perkant internetu:                           
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/geoblocksurvey2015/

• Straipsnis apie e. komercijos stebėjimą „Google Analytics“ įrankyje: 
https://www.optimizesmart.com/e-commerce-tracking-works-google-ana-
lytics-ultimate-guide/?utm_campaign=&utm_content=Complete+gui-
de+to+E-Commerce+tracking+in+Google+Analytics.&utm_medium=e-
mail&utm_source=OptimizeSmart+Newsletter

• „Statista“ – didžiulė duomenų bazė, kurioje tarp kitų duomenų galima rasti in-
formacijos apie e. prekybą, skaitmenines rinkas, interneto žiniasklaidą ir pan.: 
http://www.statista.com/     

2. SKAITMENINĖ ŽINIASKLAIDA

Interneto srauto matavimo įrankiai:
• „Alexa“: www.alexa.com

• „Google Analytics“:  https://www.google.com/analytics/  
• „Similar Web“ – galima surasti žiniasklaidos portalų lankomumą, galima ly-

ginti konkurentus ir pan. Be statistikos, pateikia daug kitų kūrybinių įrankių:                          
http://www.similarweb.com/ 

• Foto, vaizdo, garso ir kt. ištekliai žiniasklaidai ir kitiems kūrybininkams:                 
http://makerbook.net/

• Foto ištekliai: http://startupstockphotos.com/ 

• „Easel.ly“ – idėjų vizualizacijos įrankis: www.easel.ly/

• „Piktochart“ – dar vienas vaizdo grafikų kūrimo įrankis: http://piktochart.com/

• „Canva“ – vizualiacija: https://www.canva.com/

• Grafikų ir ikonografijos kūrimas: https://infogr.am/ 

• „Siūlyk antraštę“ – 2015 m. sukurtas interneto naršyklių plėtinys, leidžiantis 
patiems skaitytojams keisti lietuviškų naujienų portalų antraštes, kurias mato 
visi šį plėtinį turintys skaitytojai: http://siulykantraste.lt/

• „Kickstarter“ yra tik viena iš platformų, kur galima bandyti surinkti žurnalisti-
niam (arba kokiam kitam) projektui reikalingas lėšas:  https://www.kickstarter.
com/discover/categories/journalism?ref=home_featured

• Žurnalistų sutelktinio finansavimo (angl. crowdfunding) tinklalapis:                                  
http://www.beaconreader.com/ 

• „PressStart“ – ne pelno organizacijos „Transitions“ (TOL) 2015 m. pabaigoje 
pristatyta sutelktinio finansavimo platforma žurnalistiniams tyrimams Vidurio 
ir Rytų Europoje, kurie kitu atveju neišvystų šviesos dėl politinių, finansinių 
interesų ar priespaudos. Kitaip nei kitose žurnalistikos sutelktinio finansavimo 
platformose, pinigai renkami ne pavieniams straipsniams, o straipsnių serijoms 
ir ilgesniems laikotarpiams: http://pressstart.org/

• Faktų patikros įrankis: https://grasswire.com/

• „Factcheck LT“ – lietuviška faktų patikros grupė socialiniame tinkle „Facebo-
ok“: https://www.facebook.com/groups/factcheck.lt/ 

• Interneto vaizdo įrašų autentiškumo patikra, sukurta „Amnesty International“: 
http://citizenevidence.org/2014/07/01/youtube-dataviewer/

• Tinklalapis, kuriame, gavus neva autentiškų nuotraukų, galima sulygin-
ti nuotraukas su kitomis, darytomis toje vietoje, ir patikrinti autentiškumą:                
http://www.panoramio.com/

•  Europos žurnalistikos centro išleistas informacijos patikrinimo vadovėlis už-
siimant tiriamąja žurnalistika „Verification Handbook for Investigative Repor-
ting“: http://verificationhandbook.com/book2

• Europos išorės veiksmų tarnybos rengiamos savaitinės „Dezinformacijos apž-
valgos“ iš naujienų tarptautinėje žiniasklaidoje:
http://eeas.europa.eu/euvsdisinfo 

• BBC žurnalisto ir BBC akademijos lektoriaus Paul Myers tinklalapis „Tyrimų 
klinika“ („Research clinic“). Daugybė tinklaraščio įrašų apie skaitmeninius įran-
kius žurnalistikoje, žurnalistų privatumo apsaugą ir nuorodų:
http://researchclinic.net

• Tinklaraščių publikavimo platforma: https://medium.com/

• Socialinių tinklų naujienų skaitytuvas: https://flipboard.com/  
• „Periscope“ – mobiliųjų telefonų programėlė, leidžianti transliuoti tiesioginius 

vaizdus iš vietos naudojant telefoną: https://www.periscope.tv/ 
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• Olandų interneto žurnalistikos platforma, įsteigta naudojant su-
telktinį finansavimą ir finansuojama skaitytojų (prenumeratorių):                                                                                       
https://decorrespondent.nl/en   

• Olandų žiniasklaidos turinio agregatorius „Blendle“, žadantis visus žur-
nalų ir laikraščių straipsnius vienoje vietoje: https://medium.com/
on-blendle/blendle-a-radical-experiment-with-micropayments-in-journa-
lism-365-days-later-f3b799022edc#.adx7j2d9z 

• „Rapportive“ – interneto naršyklių plėtinys, leidžiantis „Gmail“ e. pašto dėžu-
tėje matyti savo kontaktų „LinkedIn“ profilius: https://rapportive.com/ 

• „Trello“ – informacijos projektų valdymas: https://trello.com/ 
• Logotipų dizainas: https://www.tailorbrands.com/ 
• Po stovyklos „Europos verslo reporteris 2012“ parengtas e. žurnalas „Euro-

pos verslo reporteris: Gairės būsimiems ekonomikos ir verslo žurnalistams“: 
http://www.pazinkeuropa.lt/kiti-projektai/e-leidinys-gaires-busimiems-ekono-
mikos-ir-verslo-zurnalistams-418

• Po stovyklos „Europos verslo reporteris 2014“ parengtas e. žurnalas „Euras Lie-
tuvos kišenėje“: http://ec.europa.eu/lietuva/documents/leidiniai/evr_2014.pdf 

3. SOCIALINĖS MEDIJOS

• Socialinių tinklų stebėjimo įrankis „Tweetdeck“: https://tweetdeck.twitter.
com/ Leidžia ieškoti informacijos pagal geografinę vietą: http://thoughtfaucet.
com/search-twitter-by-location/tweetdeck-twitter-location-search-tutorial/ 

• „Hootsuite“ – publikacijų socialiniuose tinkluose stebėsenos sistema:                       
www.hootsuite.com   

• „Buffer“ leidžia skelbti žinutes keliuose tinkluose ir matyti populiariausias ži-
nutes ir įrašus: https://buffer.com/

• „Google Analytics“ leidžia sekti, kiek puslapio lankytojų atėjo iš socialinių tin-
klų: https://www.google.com/analytics/web/

• „SocialBro“ padeda išsiaiškinti, kada tinkamiausias metas skelbti žinutes soci-
aliniame tinkle „Twitter“: www.socialbro.com/

• „Social Mention“ –įrankis, panašus į „Google Alerts“, leidžia stebėti su jūsų 
tinklalapiu susijusias diskusijas: www.socialmention.com

• „Addictomatic“ – prekės ženklo reputacijos stebėjimo įrankis:                                                     
http://addictomatic.com/ 

• „Facebook Insights“ – jūsų žinučių „Facebook“ pasiekiamumo, įtakos ir varto-
tojų įtraukimo į diskusiją stebėsena. Pasiekiama administruojamo „Facebook“ 
puslapio valdymo skydelyje.

• „CheckUsernames“ – įrankis, leidžiantis įvairiose platformose patikrinti, ar var-
totojų vardai neužimti: www.checkusernames.com 

• „Bitly“ leidžia sutrumpinti nuorodas ir stebėti paspaudimus ant nuorodų: 
https://bitly.com/

• „If This Then That“ (IFTTT) – priemonė sudaryti scenarijus, kurie gali jungti 
įvairias interneto svetaines ir tarnybas. Čia galima duoti tokias užduotis, kaip 
„pranešti man e. paštu, kai tik miesto savivaldybė įdeda naują pranešimą savo 
„Facebook“ paskyroje“, „pranešti man, kai didieji naujienų portalai parašys ką 
nors apie mano miestą“ ir t. t. Taip pat socialinių medijų sklaidos strategijų, 
laiko valdymo ir pan. „receptai“:  https://ifttt.com/

• „TweetReach“ – galima stebėti „Twitter“ žinutes ir bendrą statistiką apie jūsų 
„Twitter“ žinučių pasiekiamumą: https://tweetreach.com/

• „Conversation Score“ – „Facebook“ puslapių statistikos stebėsena:                        
http://cscore.recommend.ly

• „Klout“ – galimybė susipažinti su tuo, kuo domisi jūsų auditorija:                                        
https://klout.com/

• „HowSociable“ – galima analizuoti, kurie socialiniai tinklai suteikia didžiausią 
jūsų prekės ženklo sklaidą: www.howsociable.com/ 

• „IceRocket“ – įrankis, leidžiantis stebėti tinklaraščius daugiau nei 20 skirtingų 
kalbų: www.icerocket.com 

• „Twazzup“ – „Twitter“ pranešimų stebėjimo platforma, galima ieškoti įvairių 
raktinių žodžių, matyti populiariausius pranešimus ir kuriais pranešimais dalija-
masi daugiau: www.twazzup.com 

•  „Reachli“: „Instagram“ ir kitų nuotraukų naudojimas rinkodarai ir žinomumui 
www.reachli.com/ 

• „Iconosquare“ – socialinio tinklo „Instagram“ valdymo įrankis: iconosquare.com/ 
• „Collecto“ – dar vienas socialinio tinklo „Instagram“ statistikos tinklapis:        

collec.to   
•  „Qzzr“ – įvairių trumpųjų apklausų kūrimas socialinių medijų platformoms: 

https://www.qzzr.com/

• „Followerwonk“ – išsami jūsų sekėjų ir veiklos „Twitter“ tinkle analizė:                 
https://moz.com/followerwonk 

•  „Quintly“: iš karto kelių „Facebook“ puslapių statistikos lyginimas. Mokama 
paslauga: https://www.quintly.com 

• „Cyfe“ – socialinių tinklų ir rinkodaros įrankių bei panašių sprendimų analitiniai 
duomenys ir parametrai: www.cyfe.com 
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• „Tailwind“ – socialinių tinklų „Pinterest“ ir „Instagram“ marketingas:                        
https://www.tailwindapp.com/ 

• „Beevolve“ – socialinių medijų analitika: www.beevolve.com/ 
• „Keyhole“ – raktinių žodžių, saitažodžių (angl. hashtag) ir tinklalapių adresų 

statistika iš socialinių tinklų „Facebook“, „Twitter“ ir „Instagram“. Rodo su ieš-
komais žodžiais susijusių žodžių debesis, įtakingiausius vartotojus, pranešimų 
geografinį pasiskirstymą ir pan.: www.keyhole.co   

• „Riffle“ – naršyklių plėtinys, kurį įdiegus atsiranda ikonėlė prie profilių nar-
šant „Twitter“, kurią paspaudus rodoma informacija apie profilį, populiariausi 
pranešimai, dažniausiai naudojami saitažodžiai, statistika, kaip pasidalijama jų 
pranešimais, kiek pranešimų per dieną vidutiniškai skelbiama profilyje ir pan.: 
www.crowdriff.com/riffle/   

• „MyTopTweet“ rodo bet kurio pasirinkto „Twitter“ vartotojo populiariausius 
pranešimus (kuriais daugiausiai pasidalyta) : https://mytoptweet.com/ .

• „Twitter analytics“ suteikia 28 dienų asmeninio „Twitter“ profilio apž-
valgą: kiek kartų pasidalyti, paminėti, perskaityti pranešimai ir pan.:                                                        
https://analytics.twitter.com/ 

• „SumAll“ leidžia kartu stebėti kelių savo turimų socialinių profilių – „Twitter“, 
„Facebook“, „Instagram“ – statistiką ir atitinkamai kurti savo strategijas soci-
aliniuose tinkluose. Leidžia segmentuoti savo auditoriją ir tikslingiau nutaikyti 
žinutes. Sujungta ir su kitomis paslaugomis, tokiomis kaip „Google Analytics“ 
ir „PayPal“: https://sumall.com/ 

• „Engagor“ – mokama paslauga, leidžia sekti sekėjų ir komentatorių įsi-
traukimą ir profilius „Twitter“ ir „Facebook“ tinkluose, tinklaraščiuose:                                          
http://www.engagor.com/ 

4. DUOMENŲ APSAUGA SKAITMENINIAME PASAULYJE

• Duomenų apsauga ir žiniasklaida: gairių pavyzdys iš Jungtinės Karalystės: 
https://ico.org.uk/media/for-organisations/documents/1552/data-protecti-
on-and-journalism-media-guidance.pdf

• „Mano skaitmeninės teisės“: http://manoteises.lt/zyma/skaitmenines-teises/

• „Google“ ir reputacija: https://inforrm.wordpress.com/2015/06/23/why-go-
ogle-is-now-so-fundamental-to-professional-reputation-digitalis/

• Teisė būti pamirštam – galima užpildyti formą „Google“ ir teoriškai ištrinti iš 
šios paieškos rezultatų informaciją apie save (išbandant praktiškai „Google“ 
neretai randa priežasčių nenaikinti informacijos): http://manoteises.lt/s…/ta-
vo-teise-buti-pamirstam-vs-google/

• Duomenų apsaugos problemos Lietuvoje 2013–2014 m.:                                                                                          
http://pasidomek.lt/lt/ii-asmens-duomenu-apsauga

• 29 straipsnio darbo grupės (Article 29 Working Party) išvados apie įvykius ir 
sprendimus, susijusius su duomenų apsauga, skaitmeniniu saugumu, bendrąja 
rinka ir pan. ES: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/docu-
mentation/opinion-recommendation/index_en.htm

• Judėjimas „Europa prieš Facebook“, naujienos ir išsamūs paaiškinimai:               
http://europe-v-facebook.org/EN/en.html

• Straipsnis apie tai, kaip apie jus surinkti duomenys gali pakenkti asmeniniam 
ir profesiniam gyvenimui: http://www.huffingtonpost.com/frank-pasquale/da-
ta-collected-hurt-career-personal_b_6110682.html

• ES duomenų apsaugos gidas: http://fra.europa.eu/sites/default/files/
fra-2014-handbook-data-protection-law-2nd-ed_en.pdf

• „Teisė į privatumą skaitmeniniame amžiuje“ („The right to privacy in the digital 
age“): http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session27/
Documents/A.HRC.27.37_en.pdf 

• UNESCO studijos „Žurnalistų šaltinių apsauga skaitmeniniame am-
žiuje“ („Protecting Journalism Sources in the Digital Age“) ištraukos:                                                            
http://www.unesco.org/new/en/world-media-trends-2015 

5. SKAITMENINIS SAUGUMAS

• Skirtumas tarp saugumo ir privatumo el. erdvėje:                                                                                                                         
http://www.druva.com/blog/security-worry-data-privacy/

• Argumento „Aš neturiu ko slėpti“ problema kalbant apie valstybės sankcio-
nuotą sekimą el. erdvėje: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_
id=998565

• Projektas „Aš ir mano šešėlis“: paaiškinimai, kaip valdomi duomenys, ir prakti-
niai patarimai, kaip valdyti juos patiems: https://myshadow.org/, pvz.:
•    https://myshadow.org/trace-my-shadow

•    https://myshadow.org/increase-your-privacy

•    https://trackography.org/

• Jeigu žurnalistų rašomi straipsniai kam nors kliudo ir įmanoma rasti daug as-
meninių duomenų apie žurnalistą internete, tai sudaro galimybes užsiimti ki-
bernetiniu persekiojimu (gana nauju „susidorojimo“ būdu). Keli straipsniai an-
glų kalba apie kibernetinį persekiojimą: 
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• Cyber-Harassment Is Real: Share Your Worst Online Creep Stories Here: 
http://jezebel.com/cyber-harassment-is-real-share-your-worst-online-cre-
ep-1505329780 

• The Cops Don‘t Care About Violent Online Threats. What Do We Do Now? 
http://jezebel.com/the-cops-dont-care-about-violent-online-threats-what-d-
1682577343?utm_campaign=socialflow_jezebel_facebook&utm_source=je-
zebel_facebook&utm_medium=socialflow 

• Didelis priemonių, padedančių apsaugoti savo privatumą internete, rinkinys: 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/527409/EPRS_
STU(2015)527409(ANN2)_EN.pdf

• „Detekt“ – nemokama kompiuterio patikros programa, pateikiama „Amnesty 
International“. Analizuoja, ar kompiuteryje nėra „FinFisher“ ir „Hacking Team 
RCS“ – komercinių sekimo programų, kurios, pastebėta, buvo naudojamos 
ir prieš žmogaus teisių aktyvistus ir žurnalistus visame pasaulyje: https://re-
sistsurveillance.org/ , https://www.amnesty.org/en/latest/news/2014/11/de-
tekt-new-tool-against-government-surveillance-questions-and-answers/

• Apie geografinės vietos nustatymo išjungimą fotografuojant mobiliuoju te-
lefonu. Teigiama, kad į socialinius tinklus įkėlus nuotraukas, darytas įjungus 
geografinės vietos nustatymo paslaugą, specialistai gali gana paprastai nusta-
tyti jūsų buvimo vietas: http://www.imore.com/how-to-turn-off-photo-geota-
gging-protect-privacy-iphone-ipad

• Nuolat atnaujinamas gidas, kaip socialiniame tinkle „Facebook“ saugoti 
savo privatumą: http://lifehacker.com/5813990/the-always-up-to-date-gui-
de-to-managing-your-facebook-privacy 

• Daug naudingų „Privacy International“ nuorodų: https://www.privacyinterna-
tional.org/privacy-101

• „Bleep“ mobiliųjų pranešimų programa. Teigiama, kad ji neišsaugo pokalbių, 
todėl apsaugo privatumą: http://www.bleep.pm/

• Alternatyvi galimai saugi mobiliųjų pranešimų programa „Telegram“:                     
https://telegram.org/ 

• TOR privati interneto naršyklė: https://www.torproject.org/download/down-
load-easy.html.en


