2021 m. tikrintų interneto svetainių kalbos klaidų apžvalga
Tikrintos viešojo maitinimo įmonių, grožio paslaugų, gyvūnų prekėmis prekiaujančių įmonių ir kt.
interneto svetainės. Visose tikrintose interneto svetainėse rasta gramatikos, leksikos, skyrybos klaidų.
Simbolinių pavadinimų rašyba. Simboliniai pavadinimai išskiriami keliais būdais: kabutėmis,
spalva, kitokiu šriftu, raidžių dydžiu. Lietuviškos kabutės rašomos taip: (atidaromosios) „ “
(uždaromosios).
Memel Blue sūriu (=„Memel Blue“ sūriu; sūriu „Memel Blue“)
Sherlog signalizacija (=Signalizacija „Sherlog“)
įrangos gamintoja Parrot (=įrangos gamintoja „Parrot“)
Xenon lemputės (=lemputės „Xenon“)
Mercedes Benz, Audi, Lexus, Infinity automobilių (=automobilių „Mercedes Benz“, „Audi“,
„Lexus“, „Infinity“)
pigiau Toyota Yaris ir (=pigiau „Toyota Yaris“ ir)
Monge Fresh konservai (= „Monge Fresh“ konservai; konservai „Monge Fresh“)
Kačių maistas Royal Canin (=Kačių ėdalas „Royal Canin“)
Sausgyslinis kaulas King Bone (=Sausgyslinis kaulas „King Bone“)
Vanity nagų dildė (=Nagų dildė „Vanity“; „Vanity “ׅnagų dildė)
Optike akių lašai (=Akių lašai „Optike“)
Diafragma ausų valiklis šunims (=Šunų ausų valiklis „Diafragma“)
Aurora Cartier lašai (=Lašai „Aurora Cartier“)
Pėdučių vaškas Maxima (=Pėdučių vaškas „Maxima“)
Antkaklis Demone (=Antkaklis „Demone“)
Pyragaitis ″Red velvet″ (=Pyragaitis „Red velvet“)
Pyragaitis „Persikasʺ (=Pyragaitis „Persikas“)
″Lietuvos Ryto″ straipsnis (=„Lietuvos Ryto“ straipsnis)
„Hot Red Winys″ aštrūs vištienos sparneliai (=aštrūs vištų sparneliai „Hot Red Winys“)
Kepsnys ”Keturi metų laikai” (=Kepsnys „Keturi metų laikai“)
Kepsnys ‟Klaipėda” (=Kepsnys „Klaipėda“)
Kepsnys ‟Ruduo” (=Kepsnys „Ruduo“)
Kepsnys ‟Metų laikai” (=Kepsnys „Metų laikai“)
Kepsnys ‟Kaunas” (=Kepsnys „Kaunas“)
Brūkšnelis nerašomas tarp sintaksiškai nelygiaverčių daiktavardžių
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raudonojo vyno-vyšnių padažu (=raudonojo vyno ir vyšnių padažu; raudonojo vyno, vyšnių padažu)
baltojo vyno-Chorizo padaže (=baltojo vyno ir čioriso padaže)
su garstyčių-medaus padažu (=su garstyčių ir medaus padažu; su garstyčių, medaus padažu)
miško uogų-grietinėlės (=miško uogų ir grietinėlės; miško uogų, grietinėlės)
pieno - ledų kokteilis ‟Žiemužė” (=pieno ir ledų kokteilis „Žiemužė“)
sulčių - ledų kokteilis ‟Tropikana” (=sulčių ir ledų kokteilis „Tropikana“)
Tarp skaičiaus ir santrumpos turi būti tarpas
0,2L (=0,2 L; 0,2 l)
40ML (=40 ML; 40 ml)
100ML (=100 ML; 100 ml)
250km/h (=250 km/h)
25cm (=25 cm)
9cm (=9 cm)
21cm. (=21 cm)
700gr. (=700 g)
100gr (=100 g)
200gr. (=200 g)
2kg (=2 kg)
3.15EUR (=3,15 EUR; 3,15 Eur)
200eur (=200 Eur)
100eur (=100 Eur)
30% (=30 %)
0% (=0 %)
300vnt (=300 vnt.)
Rašant darbo laiką nereikia rašyti nulių, jei nė viena laiko pozicija nėra nurodoma su minučių
reikšme. Tarp laiko, kiekio, atstumo ribų rašomas ilgas brūkšnys be tarpų.
(I-V) 10:00-20:00 (=I–V 10–20)
VII – IV – 11:00 – 22:00 (=VII–IV 11–22)
VI 9-16val. (=VI 9–16 val.)
10-15 min (=10–15 min.)
5-7 kartų (=5–7 kartų)
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18-22 eur (=18–22 Eur )
20-50Cm (=20–50 cm)
Bendrinių žodžių rašyba sakinio viduryje. Bendriniai žodžiai sakinio viduryje rašomi mažąja raide.
Veterinarijos Vaistinės (=Veterinarijos vaistinės)
Graužikai, Paukščiai, Žuvys (=Graužikai, paukščiai, žuvys)
Skanėstai Katėms (=Kačių skanėstai; Skanėstai katėms)
Skanėstai Šunims (=Šunų skanėstai; Skanėstai šunims)
Kalcio Kauliukas (=Kalcio kauliukas)
Vaistai, Papildai (=Vaistai, papildai)
Švariems Namams (=Švariems namams)
Lateksinis Žaislas (=Lateksinis žaislas)
Kelionėms, Poilsiui (=Kelionėms, poilsiui)
Boksai, Narvai (=Boksai, narvai)
Boksai, Krepšiai (=Boksai, krepšiai)
Metaliniai Dubenėliai (=Metaliniai dubenėliai)
Akvariumo Augalai (=Akvariumo augalai)
Šildymas ir Šaldymas (=Šildymas ir šaldymas)
Jūrinis Akmuo (=Jūrinis akmuo)
Natūrali Jūros Druska (=Natūrali jūros druska)
Magnio Testas (=Magnio testas)
Vulkaninė Uoliena (=Vulkaninė uoliena)
Plūdė Vandens Lygiui Palaikyti (=Plūdė vandens lygiui palaikyti; Vandens lygio palaikymo plūdė)
Dovanų Čekis (=Dovanų čekis)
Vidurio Plano (=Vidurio plano)
Galinio Plano (=Galinio plano)
Komplektas Su Spirale (=Komplektas su spirale)
Papildymo Balionėliai (=Papildymo balionėliai)
Burbulų Skaičiuotuvas (=Burbulų skaičiuotuvas)
Kauno Valstybinio Muzikinio teatro (=Kauno valstybinio muzikinio teatro)
Terminai ir pavadinimai sudaromi su įvardžiuotinėmis neveikiamųjų dalyvių formomis
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drėkinantis šampūnas (=drėkinamasis šampūnas)
raudonu vynu (=raudonuoju vynu)
Daikto rūšiai reikšti sudėtiniuose terminuose ar pavadinimuose vartotinas vardo kilmininkas
arba būdvardis. Naudininkas vengtinas.
Laikiklis šviestuvui (=Šviestuvo laikiklis)
Akmenys dekorui (=Dekoro akmenys)
Šakos dekorui (=Dekoro šakos)
Klijai koralams (=Koralų klijai)
Derinamasis arba kilmininku išreikštas nederinamasis pažyminys neturi eiti po pažymimojo
žodžio. Jei eina po pažymimojo žodžio, papildoma informacija gali būti rašoma skliausteliuose arba
po kablelio.
Akvariumas stačiakampis (=Stačiakampis akvariumas; Akvariumas, stačiakampis)
Dangtis stačiakampis (=Stačiakampis dangtis; Dangtis, stačiakampis)
Papildas Vandeniui (=Vandens papildas; Papildas, vandeniui)
Šukos tankios (=Tankios šukos; Šukos, tankios)
Šepetys metalinis (=Metalinis šepetys; Šepetys, metalinis)
Apsauginis gaubtas matinis (=Matinis apsauginis gaubtas; Apsauginis gaubtas, matinis)
Dubenėlis Metalinis guminiu pagrindu (=Metalinis dubenėlis guminiu pagrindu; Dubenėlis,
metalinis, guminiu pagrindu)
Antkaklis Diamond juodas (=Juodas antkaklis „Diamond“; Antkaklis „Diamond“, juodas)
Antkaklis Diamond baltas (=Baltas antkaklis „Diamond“; Antkaklis „Diamond“, baltas)
Kamuoliukas minkštas (=Minkštas kamuoliukas; Kamuoliukas, minkštas)
Silkė natūrali (=Natūrali silkė; Silkė, natūrali)
Leksikos klaidos
Panna cotta (=panakota)
Jautienos „Carpaccio“ (=Jautienos karpačas)
ʺTiramisiuʺ (=Tiramisas, tiramisù (nkt.)
Sūrio panacota (=Sūrio panakota)
Laimų padažu (=Žaliųjų citrinų padažu)
ʺPaellaʺ su lašišų gabaliukais (=Paelija su lašišų gabaliukais)
Chorizo dešra (=čiorisas, čorisas)
Teriyaki (=Terijakis)
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sūris Camembert (=kamamberas)
Saliami dešra (=Saliamis)
Mozzarella sūris (=Mocarela)
Cheddar sūris (=Čederis)
Ciabatta (=Čiabata)
Jalapenas (=Chalapos paprikos)
Čili troškinys (=Aitriųjų paprikų troškinys; Aštrus troškinys)
Čili sriuba (=Aitriųjų paprikų sriuba; Aštri sriuba)
Lašišos steikas (=Lašišos didkepsnys)
„Maccaroonsʺ (=Makarunai)
su „chiaʺ sėklomis (=su ispaninių šalavijų sėklomis)
„Creme bruleeʺ (=Krembriulė)
Chia sėklos (=šalavijo sėklos)
Valovanai (=Užkandiniai krepšeliai)
Burgeriai (=Suvožtiniai)
Kitos klaidos
grąžgarstėmis (=gražgarstėmis)
su raudonąja ikra (=su raudonaisiais ikrais)
pašutinta (=troškinta)
skorpijonžuvės file (=skorpionžuvės filė)
bikini zona (=bikinio zona)
o taip pat (=taip pat reikia)
procedura (=procedūra)
auto palydovinė signalizacija (=automobilių palydovinė signalizacija)
audio ir video sistema (=audiosistema ir videosistema) Geriau vartoti garso ir vaizdo sistema
audio grotuvai (=audiogrotuvai; –garso grotuvai)
audio formatus (=audioformatus; –garso formatus)
auto kablys (=automobilio kablys)
Skyrybos klaidos
parodyta kaip tai atlikti teisingai (=parodyta, kaip tai atlikti taisyklingai (tinkamai)
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puiki vieta kur jūs galite apkirpti (=puiki vieta, kur jūs galite apkirpti)
Jei šuniukas labai susivėlęs gali būti taikomas (=Jei šuniukas labai susivėlęs, gali būti taikomas)
rasite naudingos informacijos kaip tai atlikti teisingai (=rasite naudingos informacijos, kaip tai atlikti
taisyklingai (tinkamai)
ar žinote kaip tai reikia atlikti (= ar žinote, kaip tai reikia atlikti)
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