
2022 m. tikrinama, kaip Kauno lopšeliai-darželiai laikosi Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos 

įstatymo, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių 

valstybinės kalbos vartojimą ir taisyklingumą. I ketvirtį patikrintos 7 Kauno lopšelių-darželių 

interneto svetainės. Pateikiamos būdingiausios tikrintų interneto svetainių kalbos klaidos. 

Simbolinių pavadinimų rašyba. Simboliniai pavadinimai išskiriami keliais būdais: kabutėmis, 

spalva, kitokiu šriftu, raidžių dydžiu. Labai paplitę simboliniai pavadinimai yra adaptuojami ir 

virsta bendriniais žodžiais: feisbukas, gūglas, jutubas, instagramas, tviteris, skaipas, mesendžeris 

ir pan. 

Krepšinio mokykla Perkūnas (=Krepšinio mokykla „Perkūnas“) 

Programos Facebook, Messenger, Viber, vaizdo konferencijų platforma Zoom (=programos 

„Facebook“, „Messenger“, „Viber“, vaizdo konferencijų platforma „Zoom“) 

Lietuviškos kabutės rašomos taip: (atidaromosios) „ “ (uždaromosios) 

‟Boružėlė” (=„Boružėlė“) 

‟Pelėdžiukas” (=„Pelėdžiukas“) 

‟Boružiukai” (=„Boružiukai“) 

″Klevelis″ (=„Klevelis“) 

″Ąžuoliukas″ (=„Ąžuoliukas“) 

„Bangelė″ (=„Bangelė“) 

"Sveikatiada" (=„Sveikatiada“) 

"Futboliukas" (=„Futboliukas“) 

 „Rankų higiena” (=„Rankų higiena“) 

„Mūsų švarūs dantukai” (=„Mūsų švarūs dantukai“) 

"Mano mažoji virtuvėlė" (=„Mano mažoji virtuvėlė“) 

″Atžalėlė″ (=„Atžalėlė“) 

Tarp vardo raidės ir pavardės paliekamas tarpelis. Jei gatvės pavadinimą sudaro asmenvardis, 

rašomas visas vardas arba vardo raidė. 

E.Ožeškienės g. (=E. Ožeškienės g.) 

M.Montessori (=M. Montessori) 

A.Mackevičiaus  (=A. Mackevičiaus g.)  

S.Žukausko g. (=S. Žukausko g.) 

Juozapavičiaus g.  (=A. Juozapavičiaus g. )  

Tarp laiko, kiekio, atstumo ribų rašomas ilgas brūkšnys be tarpų 

1-2 metų (=1–2 metų) 



2 
 

 2-3 minutes (=2–3 minutes) 

1-3 m. (=1–3 m.) 

2-4 garsų (=2–4 garsų) 

1 - 3 metų (=1–3 metų) 

27 -  30  dienomis (=27–30  dienomis) 

2019-2021 m. m. (=2019–2021 m. m.)  

I-IV 8-16.30 (=I–IV 8–16.30) 

Lapkričio – gruodžio mėnesiais (=Lapkričio–gruodžio mėnesiais) 

Jei prie skaitmens rašoma santrumpa, gali būti ilgas brūkšnys su tarpais 

1,6 m. - 7 m. (=1,6 m. – 7 m.)  

Prieš interneto adresą ir kontaktinę informaciją dvitaškis nerašomas 

Juridinio asmens kodas: (=Juridinio asmens kodas)  

Bankas: (=Bankas)  

Banko kodas: (=Banko kodas) 

Paramos gavėjo kodas: (=Paramos gavėjo kodas) 

Paramos gavėjo pavadinimas: (=Paramos gavėjo pavadinimas) 

Atsiskaitomosios sąskaitos numeris: (=Atsiskaitomosios sąskaitos numeris) 

Įstaigos kodas: (=Įstaigos kodas)   

Pašto kodas: (=Pašto kodas) 

Telefonas: +370 37 209587 (=Telefonas +370 37 20 95 87) 

Elektroninis paštas: (=Elektroninis paštas) 

El. paštas: (=El. paštas) 

Pasiteiravimui: Tel. nr. (8-37) 209587 (=Teirautis tel. (8 37) 20 95 87) 

Telefonų ir faksų numeriai rašomi vadovaujantis Nacionalinių ir tarptautinių telefono ryšio 

numerių rašymo rekomendacijomis 

Tel.: (8-37) 348039 (=Tel. (8 37) 34 80 39) 

Tel.: 8(37) 348039 (=Tel. (8 37) 34 80 39) 

tel. nr. 8 37 249001 (=tel. (8 37) 24 90 01) 

Tel. /faks. 8⁓37 73-24-59 (=Tel. / faks. (8 37) 73 24 59) 

Tel. (8-3) 39 15 93 (=Tel. (8 3) 39 15 93) 

tel. 8(37) 39 12 77 (=tel. (8 37) 39 12 77) 
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Tarp lygiaverčių daiktavardžių rašomas trumpas brūkšnelis be tarpų 

Lopšelyje – darželyje veikia (=Lopšelyje-darželyje veikia) 

Brūkšnelis nerašomas tarp sintaksiškai nelygiaverčių daiktavardžių 

Kopūstų-morkų salotos (=Kopūstų ir morkų salotos; Kopūstų, morkų salotos)  

Varškės - ryžių apkepas (=Varškės ir ryžių apkepas; Varškės, ryžių apkepas)  

Grietinės-pomidorų padažas (=Grietinės ir pomidorų padažas; Grietinės, pomidorų padažas) 

Derinamasis arba kilmininku išreikštas nederinamasis pažyminys neturi eiti po pažymimojo 

žodžio. Papildoma informacija gali būti rašoma skliausteliuose arba po kablelio. 

Žirneliai konservuoti (=Konservuoti žirneliai; Žirneliai, konservuoti)  

Duona ruginė (=Ruginė duona; Duona, ruginė) 

Arbata nesaldinta (=Nesaldinta arbata; Arbata, nesaldinta) 

Prie romėniškų skaitmenų galūnės  nededamos 

I-ąją vietą (=I vietą)  

Video lietuvių kalboje nevartotinas kaip atskiras žodis  

Video konferencija (=Videokonferencija; Vaizdo konferencija)  

Video medžiaga (=videomedžiaga, vaizdo medžiaga) 

Foto- sudurtinio žodžio pirmoji dalis, todėl turi būti rašoma kartu 

Foto nuotraukos (=fotonuotraukos)  

Bendrinių žodžių rašyba sakinio viduryje. Bendriniai žodžiai sakinio viduryje rašomi mažąja raide. 

Vaiko Adaptacija Darželyje (=Vaiko adaptacija darželyje) 

Kauno Kolegija (=Kauno kolegija) 

Kitos klaidos 

To pasekoje (=Dėl to) 

Be to tai baltiškas pavadinimas. (=Be to, tai baltiškas pavadinimas.) 

e-dienyne (=e. dienyne) 

Vyks karate pasirodymas (=vyks karatė pasirodymas) 

File (=Filė) 

Sufle (=Suflė) 

Juoda arbata (=Juodoji arbata) 

Energetinė vertė (=Energinė vertė) 

Parengta 2022-04-25 


