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Renginio skelbimas – viešasis užrašas

Viešasis užrašas yra viešojoje erdvėje esantis tekstas, skirtas visuomenei 

informuoti.

Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymas kelia du esminius 

reikalavimus:

Lietuvos Respublikoje viešieji užrašai yra valstybine kalba; 

visi viešieji užrašai turi būti taisyklingi (taisyklinga lietuvių kalba).





Klaidos. Ar tikrai klaidos?

Ar vartotini žodžiai fitness, 
fitnesas, fitnis?

Tai vengtinos vartoti svetimybės; vartotina kūno 
rengyba; lengvasis kultūrizmas; Fitnesas nevartotinas kaip 
sporto terminas; Terminų banke teikiamas 
terminas sveikatingumo aerobika (angl. fitness aerobics). 
„Tarptautinių žodžių žodyne“ žodis fitnesas vertinamas kaip 
neteiktinas reikšme fizinis tinkamumas; fizinė parengtis (p. 
260).

Tačiau yra tarptautinis prekės ženklas 

NirvanaFitness®
Turime žinoti, ar paslaugos teikėjas turi teisę naudoti šį 
ženklą. Jei ne, ieškoti taisyklingo lietuviško pavadinimo.

http://terminai.vlkk.lt/


Prekės ženklas, valstybinės kalbos 

nevartojimas, saitažodis (nuoroda)



Informacija

Tai viešoje erdvėje skelbiamas 

informacinis kreipimasis į visus asmenis, 

siekiant pranešti, pakviesti, organizuoti, 

įspėti, ko nors prašyti. 

Informaciniame tekste svarbiausia –

aiškumas, tikslumas, konkretumas





Dalys

 Pavadinimas (kas vyks, koks pobūdis, kas atliks)

 Data, laikas (mėnesis, diena, valanda)

 Vieta (adresas, erdvė)

 Kam skirtas (jei reikalinga apibrėžti auditoriją)

 Papildoma informacija (apmokėjimas, priemonės, kur kreiptis dėl informacijos)

 Rengėjas 

 Rėmėjai



Atpažinkime

Pavadinimas (kas vyks, koks pobūdis, 
kas atliks)

Data, laikas (mėnesis, diena, valanda)

Vieta (adresas, erdvė)

Kam skirtas (jei reikalinga apibrėžti 
auditoriją)

Papildoma informacija (apmokėjimas, 
priemonės, kur kreiptis dėl 
informacijos)

Rengėjas 

Rėmėjai



Atpažinkime

Pavadinimas (kas vyks, koks pobūdis, 
kas atliks)

Data, laikas (mėnesis, diena, valanda)

Vieta (adresas, erdvė)

Kam skirtas  (jei reikalinga apibrėžti 
auditoriją, amžiaus cenzą)

Papildoma informacija (apmokėjimas, 
priemonės, kur kreiptis dėl 
informacijos)

Rengėjas 

Rėmėjai



Išskyrimas šriftu

 Išskyrimas kabutėmis būdingiausias lietuvių rašto kalbai, jos dažniausiai vartojamos 

simboliniams, antraštiniams pavadinimams, citatoms išskirti. 

IŠSKYRIMAS ŠRIFTU – ALTERNATYVA, TINKAMESNĖ 
REKLAMOMS, IŠKABOMS IR PAN.

 Kai taikomas išskyrimas šriftu ar kitokiu grafiniu būdu, kabutės gali būti nerašomos 

(žr. Lietuvių kalbos skyrybos taisyklių 16.1 punktą)

https://www.vlkk.lt/vlkk-nutarimai/nutarimai/nutarimo-del-lietuviu-kalbos-taisykles


Kabutės?



Taisyklingos kabutės

 Lietuviškų kabučių grafinė raiška yra „ABC“ (apačioje devynetukai, viršuje – šešetukai).

 Lietuviškas kabutes galima surinkti kodu: nuspaudus klavišą Alt surenkamas atidaromųjų 

kabučių kodas 0132 arba uždaromųjų – 0147. Tai universalus būdas, tinkamas visoms tekstų 

apdorojimo programoms.

 Išmaniųjų telefonų naudotojai gali parsisiųsti programėlę „Lietuviška klaviatūra „Alt+Shift“ 

(sukūrė Linas Valiukas, žr. „App Store“). Ekraninėje klaviatūroje truputį užlaikius kabutės 

paspaudimą (taip, kaip standartinėje klaviatūroje renkant raides su diakritiniais ženklais) virš 

numatytųjų kabučių pasiūlomi kiti variantai: «ABC», „ABC“, ”ABC".



Praktika



Vientisas momento ar trukmės 

nusakymas atitinkamais matų vienetais 

rašomas neskiriant

Pirmas požeminis smūgis buvo užfiksuotas 

dešimtą valandą 25 minutės 35 sekundės.

Jie lede išbuvo šešiasdešimt tris valandas 

trisdešimt vieną minutę dvidešimt vieną 

sekundę.



Vieta

<...>, adresu: Jievaro g. 22, Vingininkai



Papildoma informacija

tel. (8 449) 46756



Dėkoju už dėmesį 


