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Licencija ir autorių teisės 

 
Ši vartotojo licencinė sutartis yra teisinė sutartis tarp Jūsų (asmens ar organizacijos, toliau vadinamų „Jūs“ arba 
„Licenciatas“) ir UAB „Fotonija“, toliau vadinamos „Gamintoju“, dėl programos MAINUKAI kartu su spausdinta medžiaga, 
elektronine dokumentacija ir šriftais „Aistika“ bei „Jonova“, toliau vadinamo „Produktu“. Produktas yra saugomas 
Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo Nr. VIII - 1185 (1999 m. gegužės mėn. 19 d.) ir kitų 
įstatymų bei sutarčių dėl intelektinės nuosavybės teisių. 
Šis Produktas Jums yra ne parduotas, bet licencijuotas kaip vientisas kūrinys, Jūs netampate Produkto savininku. 
Produktas ir bet kokios jo kopijos yra ir išlieka Gamintojo nuosavybe. Išpakuodami, diegdami, kopijuodami ar kitaip 
naudodami šį Produktą, Jūs tuo pačiu besąlygiškai sutinkate su šios licencinės sutarties sąlygomis. Jūs sutinkate, kad 
Produktas yra programiškai apsaugotas ir gali būti naudojamas tik su Gamintojo ar jo įgaliojimu suteiktu licencijos raktu. 
Jokiomis aplinkybėmis Licenciatas neturi teisės užblokuoti Produkto saugumą užtikrinančių kompiuterio programos 
komandų. 
Jūs pripažįstate, jog pagal šią sutartį Jūs įgyjate tik šias neišskirtines teises: 
• galite įdiegti ir neribotą laiką naudoti Produktą viename kompiuteryje, jei kitoks kompiuterių skaičius nėra nurodytas 
Gamintojo išduotame Licencijos Sertifikate, be to, įdiegę Produktą pagrindiniame savo kompiuteryje, Jūs savo 
patogumui galite papildomai įdiegti Produktą į Jums priklausantį nešiojamą kompiuterį, tačiau tokiu atveju Produktu 
naudotis gali tik asmuo, naudojantis Produktą pagrindiniame kompiuteryje, o naudotis Produktu vienu metu abiejuose 
kompiuteriuose nėra leidžiama; 
• Jums leidžiama pasidaryti ir turėti vieną atsarginę Produkto kopiją, kuri nėra laikoma ar naudojama kompiuteryje;  
• visam laikui galite perduoti Produktą kitam vartotojui su sąlyga, kad Jūs jam perduosite šią sutartį, Licencijos Sertifikatą 
ir Produktą, įskaitant visas kopijas, atnaujinimus, ankstesnes versijas bei licencijos raktą, be to, Jūs daugiau 
nebesinaudosite Produktu ir nepasiliksite jo kopijos, o gaunantysis šį Produktą besąlygiškai sutiks su visomis šios 
licencinės sutarties sąlygomis. 
Visas kitas teises Gamintojas pasilieka sau.  
Jums nėra leidžiama naudoti Produktą vienu metu keliuose kompiuteriuose, išskyrus aukščiau nurodytus atvejus. 
Gamintojo licencija yra susieta su įdiegtu Produktu ir negali būti naudojama pakaitomis skirtinguose kompiuteriuose. 
Jums nėra leidžiama licencijuoti trečiajam asmeniui, o taip pat išnuomoti, paskolinti, siųsti, publikuoti (įskaitant 
publikavimą internete), transliuoti ar kitaip platinti Produktą, bet kurią jo dalį arba licencijos raktą. Norėdami publikuoti 
Produktą ar skleisti jo veikimo rezultatus internete, plačios aprėpties tinkle, vietiniame ar bet kokiame tinkle, taip pat 
bet kokiomis komunikacijos priemonėmis, Jūs privalote sudaryti specialią licencinę sutartį su Gamintoju. Jūs negalite 
licencijos raktą, Produktą ar bet kurią jo dalį padaryti prieinamais bet kokia forma trečiosioms šalims, išskyrus aukščiau 
nurodytus atvejus. Produkto sudedamųjų dalių neleidžiama atskirti ir naudoti atskirai. Kiek tai neprieštarauja 
įstatymams, Produktas negali būti apgrąžos inžinerijos objektu, negalima jo dekompiliuoti, išmontuoti ar kitaip atskleisti 
Produkto programos teksto ar duomenų. Jums nesuteikta teisė modifikuoti, adaptuoti, išversti Produktą ar jo pagrindu 
kurti kitus išvestinius kūrinius. 
Jūs pripažįstate, jog Produkte gali būti riktų, jo turinys gali būti klaidingas, o Produkto veikimas ne visuomet sklandus. 
Produktas pateikiamas toks, koks yra - be jokių garantijų, nei tiesiogiai išreikštų, nei numanomų, o šiuo Produktu Jūs 
sutinkate naudotis išimtinai savo rizika. Kiek tai neprieštarauja įstatymams, Gamintojas ir jo tiekėjai neprisiima 
atsakomybės, kylančios iš sutarties ar delikto (įskaitant neatsargumą), Jums ar bet kokiai trečiai šaliai už tiesioginius ar 
netiesioginius, tyčinius ar netyčinius, atsitiktinius, pasekminius, baudžiamuosius ar bet kokius kitus nuostolius, įskaitant 
prarastą pelną, prarastas santaupas ar žalos atlyginimą, kurie atsirado naudojant šį Produktą ar yra siejami su šio 
Produkto naudojimu. 
Jūs privalote supažindinti savo darbuotojus arba kitus asmenis, galinčius naudotis Produktu arba jo kopijomis Jūsų 
patalpose, su visomis šios licencinės sutarties sąlygomis ir užtikrinti, kad jie griežtai jų laikytųsi. Jei Jūs nesutinkate su 
šios Sutarties sąlygomis, nediekite Produkto, juo nesinaudokite ir ištrinkite jį iš savo kompiuterio. Bet kurios iš Sutarties 
sąlygų nesilaikymas automatiškai nutraukia šią licencinę sutartį. Nutrūkus licencinei sutarčiai, Jūs privalote tuojau pat 
ištrinti Produktą ir juo nebesinaudoti. 
 
Copyright (c) UAB „Fotonija", 2005-2014.  
Copyright (c) Marius Žemaitis, 2014.  
Copyright (c) Jonas Vaičiulis, 2014.  
Copyright (c) Danielius Algirdas Ralys, 2014.  
Copyright (c) Virginijus Dadurkevičius, 2014.  
Text capture GDI hook technology © 2004-2011 by Deskperience. All rights reserved.  
OCR technology by Google's Tesseract (http://code.google.com/p/tesseract-ocr/).   
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Įvadas 

 
Daugelis žmonių kompiuteriu dažniausiai dirba su tekstais, kurių ne mažą dalį tenka paimti iš įvairių kitų programų langų 
juos kopijuojant. Per iškarpinę atkeliaujantys tekstai dažniausiai būna  su formatavimo pėdsakais bei kitais nereikalingais 
elementais, kurie apsunkina informacijos mainus tarp skirtingų programų. Ruošiant raštus dažniausiai būtina turėti tik 
švarią tekstinę informaciją iš įvairiausių šaltinių, sudėlioti tekstus, ištaisyti rašybos klaidas, įrašyti retai naudojamas kitų 
kalbų raides, sudėti diakritinius ženklus ir panašių procedūrų. Visa tai ir dar daugiau padeda atlikti programa – raštų 
asistentas „Mainukai“, kurios pavadinimas kilo iš procesą nusakančio žodžio "mainai", nes jis tiksliausiai apibūdina šios 
programos esmę. Pagrindinė programos paskirtis – atlikti tekstų mainus tarp programų bei padėti paruošti raštus ir 
tekstus įvairiomis kalbomis. Tai nepamainomas pagalbininkas ir tarpininkas ruošiant dokumentus, kuriuose naudojama 
tekstinė informacija iš įvairiausių šaltinių. 
  



  
Puslapis 4 

 
  

Savybės 

 
Kopijuojant įvairią informaciją į iškarpinę (clipboard) raštų asistento programa MAINUKAI atskiria ir nusikopijuoja į savo 
atmintį tik tekstinę informaciją. Naudojant kopijuotus tekstinius duomenis programa padeda ruošti dokumentus, 
kuriuose reikia sumontuoti teksto epizodus iš skirtingų vietų. Programos languose laikomą tekstą galima kopijuoti, 
redaguoti, konvertuoti, tikrinti ir taisyti lietuviško ir kitų kalbų teksto rašybą, transliteruoti rusišką tekstą lotyniškomis 
raidėmis, tekste pašalinti visus diakritinius ženklus (padaryti šveplu), lotyniškas raides keisti į raides su diakritiniais 
ženklais bei uždėti kirčius lietuviškom raidėm. Reikalingus programos langus galima laikyti virš bet kurios kitos aktyvios 
programos ir visada matyti jų turinį. Programa gali paimti ties pelės žymekliu esantį teksto paragrafą arba nustatytą 
teksto dalį (naudojant OCR ir iš paveikslų) ir jį pateikti atskirame lange. Programos lange esantį anglišką tekstą galima 
išversti į lietuvių kalbą su internete veikiančia vieša mašininio vertimo paslauga (reikalingas interneto ryšys). Programos 
languose tekstus galima tvarkyti dviem režimais: naudojančiais teksto formatavimą (Rich Text Format – RTF) arba be 
formatavimo (Plain text – TXT). Dirbant „Plain text“ režimu tekstas gali būti išsaugomas faile su plėtiniu TXT,  o „Rich 
Text Format“ režimu tekstas gali būti išsaugomas įvairiais tekstinio formato failais (RTF, TFT, DOC..). 

 Langas veikia režime „Visada viršuje“ todėl ten esanti informacija gali būti matoma visada; 
 Tekstus į langą priima iš iškarpinės RTF arba TXT formatu; 
 Tekstai įkeliami iš failų RTF, TFT, DOC,  HTM, WRI ir kitų formatų; 
 Tekstus kopijuoja į iškarpinę RTF arba TXT formatu; 
 Tekstai iš skirtingų iškarpinių gali būti atveriami skirtinguose languose; 
 Spausdina lange esantį tekstą; 
 Veikia lietuvių ir kitų kalbų rašybos tikrinimas; 
 Galima savarankiškai įtraukti kitų kalbų rašybos tikrinimo priemones veikiančias atviro kodo HUNSPELL žodynų 

pagrindu; 
 Nuo raidžių pašalina diakritinius ženklus paliekant tik lotyniškas raides; 
 Kirilica rašytas tekstas transliteruojamas į lotyniškas raides; 
 Virtuali ekraninė klaviatūra lietuvių, anglų  ir rusų kalbos tekstams rašyti; 
 Virtualios klaviatūros diakritinių ženklų klavišais galima rašyti raides kompozicinėmis sekomis ( kirčiuotas raides); 
 Į teksto redagavimo langą galima automatiškai įkelti tekstus esančius ties pelės žymekliu (pavienius žodžius arba 

pastraipas); 
 Istorijos sąraše gali būti fiksuojami ir neribotą laiką saugomi dažnai naudojami tekstai; 
 Kaupti istorijos sąraše tekstus, kurie buvo kopijuoti į iškarpinę ir tekstus panaudotus Mainukų languose; 
 RTF formato tekste veikia paprasta tekstų rašymo ir redagavimo priemonė su minimaliomis teksto formatavimo 

galimybėmis; 
 Galima rasti, atidaryti ir peržiūrėti tekstus laikomus istorijoje; 
 Pažymėtai vienai raidei siūlomi galimi raidės keitimo variantai su diakritiniais ženklais; 
 Angliškas tekstas verčiamas į lietuvių kalbą su internetine mašininio vertimo priemone. 
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Darbas su programa 

 
Greitam dokumentų paruošimui dažnai tenka naudoti tekstus iš kitų dokumentų, įvairių programų langų, interneto ir 
pan., nes didžioji tekstų dalis ruošiama metodu „Čiupk ir dėk“ (Copy - Paste). Kopijuojant informaciją iš įvairių vietų 
neišvengiamai atkeliauja ir teksto formatavimo pėdsakai, paveiksliukai bei kiti elementai, kurie labai komplikuoja ir 
sulėtina dokumento rengimą, nes atima nemažai laiko atsikratant nereikalingo ir net trukdančio „palikimo“. Ruošiant 
raštus dažniausiai būtina turėti tik tekstinę informaciją be gramatinių klaidų. Visa tai ir dar daugiau padeda atlikti 
programa MAINUKAI, kurios pagrindinė paskirtis – atlikti tekstų mainus tarp programų bei padėti paruošti raštus ir 
tekstus įvairiomis kalbomis.  

Tekstų paėmimas su MAINUKAIS 

1. Paleidžiama programa MAINUKAI. Rekomenduojame Nuostatų lange pasirinkti poziciją „Paleisti kartu su operacine 
sistema“ – toks programos paleidimas patogiausias ir naudingiausias, nes niekad negali žinoti kada prireiks šios 
programos paslaugos, o ji visada bus po ranka. Pažymėti apskritimą prieš užrašą "Plain text" - tik tekstas (naudojamas 
numatytasis šriftas). Programa dirbdama šiuo režimu nenaudos jokio formatavimo. 

2. Atverta bet kuri programa, kurioje bus ruošiamas dokumentas. 

3. Kompiuteryje veikia įvairios programos ir atvertos interneto svetainės (arba paleidžiamos tik informacijos paėmimui) 
iš kurių reikia naudoti pavienius terminus, atskiras frazes, paragrafus, ištisinius straipsnius. 

4. Ekrane atsiveriama reikalinga informacija. Pažymėjus reikiamą teksto dalį su klaviatūros klavišų deriniu CTRL+C ar su 
komanda COPY kopijuojama į iškarpinę (clipboard). 

5. Pirmą kartą kopijuojant tekstinę informaciją, sisteminio dėklo dešiniame užduočių juostos kampe esanti geltona 
vyšnaičių piktograma parausta (prisirpsta) ir taip informuojama, kad į programos saugyklą paimta ir saugoma tekstinė 
informacija. Vėliau kopijuojant kitą tekstą, vyšnaičių piktograma trumpam keičia spalvą (mirgteli), o saugykloje laikoma 
informacija pakeičiama nauju tekstu. Saugykloje buvęs tekstas perkeliamas į Istorijos sąrašą ir išlieka kol sąrašas 
nepersipildo naujesniais įrašais.  

6. Jei nukopijuotą teksto dalį pakanka tik išvalyti nuo paveiksliukų ir formatavimo žymių bei įdėti į ruošiamą dokumentą, 
pakanka nuspausti klavišų derinį CTRL+ALT+F7, o po to reikiamos programos dokumente pastačius žymeklį paspausti 
CTRL+V arba pasirinkti komandą PASTE. Dokumente atsiras nukopijuotas tekstas be jokių formatavimo žymių. 

7. Jei nukopijuotą tekatą prieš įkeldami į ruošiamą dokumentą ketinate taisyt, papildyti ir pan. reikia nuspausti klavišų 
derinį CTRL+ALT+F8 arba kairiu pelės mygtuku spragtelėti ant vyšnaičių piktogramos sisteminėje juostoje. Tuomet 
nukopijuotas tekstas be formatavimo žymių bus pateiktas MAINUKŲ lange. Kiekvienas spragtelėjimas ant piktogramos 
atvers vis kitą langą su tuo pačiu tekstu.  

8. Jei kurioje nors programoje matote Jums reikalingą teksto paragrafą, tuomet pakaks pastatyti pelės žymeklį ant 
reikalingo paragrafo ir spustelėti klaviatūros klavišą CTRL (Nuostatų lange galima nustatyti ALT, SHIFT) bei dešinį pelės 
klavišą (galima nustatyti kairį arba vidurinį) ir ekrane atsiras Mainukų langas su visu reikalingu teksto paragrafu. 
Nuostatų lange turi būti pažymėta pozicija prieš užrašą „Paimti visą pastraipą“ . 

9. Jei  reikia išsirinkti tik atskrus žodžius, tai Nuostatų lange turi būti pažymėta pozicija prieš užrašą „Paimti keletą 
aplinkinių žodžių" ir įrašyti reikiami skaičiai, kurie nurodo, kiek žodžių į prieki ir kiek žodžių už  bus paimama nuo 
žymeklio buvimo vietos. 

Tekstų tvarkymas MAINUKŲ lange 

1. Atvertas MAINUKŲ langai veikia režime „Visada viršuje“ todėl ten esanti informacija matoma net dirbant su kita 
programa. Ši savybė labai praverčia, kai tenka suvesti slaptažodžius ar pildyti duomenis į formų laukus. Tekstas esantis 
MAINUKŲ lange gali būti tvarkomas dviem būdais: naudojančiais teksto formatavimą (Rich Text Format – RTF) arba be 
formatavimo (Plain text – TXT). Dažniausiai MAINUKŲ lange tvarkomas tekstas bus be formatavimo, nes tokia yra 
pagrindinė programos paskirtis.  Dirbant lange su įjungtu teksto formatavimu galima paruošti nesudėtingus raštus   

2. Atvertame MAINUKŲ lange tekstą galima rašyti su kompiuterio arba virtualia MAINUKŲ klaviatūra, kuri atidaroma iš 
lango meniu. 

3. Parašytame tekste pažymėjus tik vieną raidę, išsiskleidžia meniu su pasirinkimu, kuriame yra pateikiamos pažymėtos 
raidės variantai su galimais diakritiniais ženklais. Ši savybė labai praverčia kai tenka rašyti kitų valstybių adresus bei 
įvairių tautų žmonių vardus ir pavardes, kuriose yra specifinių raidžių: ë ş å ņ ŧ î ő ř ã ć ĵ . Kartu su programa įdiegiami 
šriftai „Aistika“ ir „Jonova“, su kuriais parašytuose tekstuose, pasinaudojant šia savybe, galima sudėti kirčius ir ant 
lietuviškų raidžių . 
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4. Lango apačioje įjungus rašybos tikrinimo mygtuką, pradeda veikti lietuviško teksto rašybos tikrinimas, kuris raudonai 
pabraukia galimai klaidingus žodžius.Dešiniu pelės klavišo paspaudimu pasiūlomi taisymo variantai. 

5. Jei į langą įkopijuotas kitos kalbos tekstas, rašybos tikrinimas galimas tik pakeitus tikrinimo žodyną. Lange esančio 
teksto kalba (viso) keičiama su lango meniu komanda „Teksto kalba“, kuri pateikia kalbos žodynų sąrašą. Jei reikalingos 
kalbos žodyno sąraše nėra – rašybos tikrinimas negalimas. Rašybos tikrinimui tinka HUNSPELL principu sukurti žodynai. 
Kitų kalbų atviro kodo rašybos tikrinimui skirtus žodynų failus galima atsisiųsti internetu ir įtraukti į teksto kalbų sąrašą. 
Prieš atsisiunčiant žodyną būtina susipažinti su jo licencija ir nepažeisti autorių teisių.  
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MAINUKŲ langas 

 
PASTABA. Pelės žymeklio rodyklė, MAINUKŲ aprašymo iliustracijose, pateikiama trimis būdais. Kiekvienas iš vaizdelių 
apibūdina skirtingą veiksmą:  

a)  pilka rodyklė – pelės žymeklis užvestas ir laikomas ant objekto; 

b)  raudona rodyklė –  žymeklis užvestas ant objekto ir nuspaustas kairysis pelės mygtukas; 

c)  žalia rodyklė – žymeklis užvestas ant objekto ir nuspaustas dešinysis pelės mygtukas. 

Programa MAINUKAI gali būti įjungiama su dvigubu spragtelėjimu ant jos piktogramos ekrane  arba Programs meniu 
sąraše pasirinkus Mainukai. Programa gali startuoti kartu su Windows OS, jei taip pasirinkta Nuostatų lange. 
Patogesniam darbui su programa rekomenduojama MAINUKŲ piktogramą laikyti užduočių juostoje. Tai galima padaryti 
keliais būdais.  
Iš atverto informacinių pranešimų srities lauko (Notification area icon), MAINUKŲ piktogramą pele perkelti į norimą 
užduočių juostos vietą   

    
arba rankiniu būdu pakeisti informacinių pranešimų srities nustatymus (spragtelėti ant Customize... ir prie piktogramos 
pasirinkti Show icon and notifications) 

 
Po šių veiksmų apie įjungtą programą informuoja užduočių juostos dešiniame kampe matoma vyšnaičių piktograma.  

  
Čia matoma vyšnaičių spalva gali būti geltona arba raudona, priklausomai nuo to ar į iškarpinę jau yra patekęs tekstas ar 
dar ne, nes programa tikrina iškarpinės būseną ir pagal tai keičia piktogramos spalvas. 
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Darbo metu piktograma keičiasi reaguodama į iškarpinę patenkančią informaciją ir informuodama apie:  

a) tuščią saugyklą – uogos geltonos ; 

b) tekstą priimtą iš iškarpinės – uogos raudonos ; 

c) persipildžiusį istorijos sąrašą – lapas rusvas ; 

d) netilpusį tekstą iš iškarpinės – uogos prakąstos . 
Kopijuojant tekstinę informaciją į iškarpinę iš bet kokios programos lango, piktogramos vyšnaitės parausta (prisirpsta) ir 
taip informuoja, kad į programos saugyklą nukopijuota tekstinė informacija. Kopijuojant naują tekstą, vyšnaičių 
piktograma trumpam keičia spalvą, o saugykloje laikoma informacija pakeičiama nauju tekstu ir saugoma iki kito teksto 
kopijavimo momento. Pelės spragtelėjimas ant vyšnaičių piktogramos pateikia MAINUKŲ langą su tekstu, kuris yra tuo 
metu saugykloje (kopijuotas vėliausiai). 
Programos lange yra kelios skirtingos veiklos erdvės: 
1. Viršutinė; 
2. Darbinė; 
3. Apatinė; 
4. Valdymo. 

 
Atverti programos langai visada būna matomi virš bet kurios kitos veikiančios programos lango (būsena „Visada 
viršuje“). Nenaudojamas langas po fiksuoto laiko gali tapti permatomu, o permatomumo lygis priklauso 
nuo Nuostatų lange pasirinktų parametrų. 
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Viršutinė lango dalis 

 
Programos lango viršutinės dalies įrankiais (kairiajame kampe) galima atverti Istorijos langą arba išskleisti meniu.  

 

Mygtuku Istorija    atveriamas sąrašų langas, kuriame saugomi tekstai patekę iš iškarpinių (įrašų kiekis lange 
apribojamas Nuostatų lange keičiamu parametru).  

 
Iš istorijos sąrašo galima pasirinkti anksčiau kopijuotą ir įsimintą įrašą arba įrašą, kuris jau buvo naudotas lange. 

Spragtelėjus pele ant mygtuko su rodykle ,  išskleidžiamas meniu.  

 
Su meniu sąraše esančiomis komandomis galima:  tekstą „užrakinti“ istorijos sąraše, atverti istorijos langą, atverti kitą 
lango kaip esamo kopiją, įkelti tekstą iš failo, išsaugoti esamą tekstą faile, spausdinti tekstą esantį lange, įjungti lange 
RFTdarbo režimą, atverti langą Nuostatos, atverti žinyno langą bei atvertą langą išjungti. 
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Mygtukas Istorija 

 

Lango viršutiniame kampe esančiu mygtuku Istorija    atveriamas istorijos sąrašų langas, kuriame saugomi tekstai tik 
kopijuoti į iškarpinę ir tekstai jau atverti languose.  

 
Į iškarpinę patenkantys tekstai įtraukiami į istorijos sąrašą Kopijuota ir ten saugomi kol naujai į sąrašą patenkanti 
informacija ankstesniųjų neišstumia už nustatyto sąrašo ribos. Istorijos sąraše saugomus tekstus galima peržiūrėti 
pasirinkus skirtuką Kopijuota. Tekstai, kurie jau buvo atidaryti lange redagavimui, sąraše Istorija saugomi atskirai, juos 
peržiūrėti galima pasirinkus skirtuką Naudota. Kaupiamų tekstų skaičius yra nustatomas lange Nustatymai. Sąraše 
esantys tekstai pateikiami su antraštėmis nurodančiomis šaltinį iš kokios programos tekstas buvo kopijuotas ir to teksto 
epizodas. 
Lange esančių mygtukų paskirtys:  

mygtukas   atveria langą su saugomu tekstu; 

mygtukas    informuoja, kad tekstas istorijoje neužfiksuotas (automatiškai pasipildantis sąrašas po kurio laiko gali jį 

pašalinti), spragtelėjus ant jo, tekstas fiksuojamas istorijoje, o vaizdas pasikeičia į   ;  

mygtukas     informuoja , kad istorijoje esantis tekstas užfiksuotas (sąraše bus laikomas ir po programos išjungimo), 

spragtelėjus ant jo, tekstas nebefiksuojamas istorijoje, o vaizdas pasikeičia į    ;  

mygtukas   įjungia/išjungia lango būseną "Visada viršuje". Apie įjungtą būseną pasako tamsus mygtuko fonas   ;  

mygtukas    pažymėto įrašo tekstą išsaugo faile. Failo įrašymui atveriamas sisteminis langas;  

mygtukas   išvalo sąrašą (visus arba išskyrus pažymėtus). 
Dešiniu pelės klavišu spragtelėjus ant įrašo sąraše Kopijuota jis pažymimas ir išskleidžiamas meniu su komandomis.  



  Puslapis 
11 

 
  

 
Šio sąrašo meniu komandų paskirtys:  
Atverti  – atveria pasirinktą įrašą naujame lange teksto tvarkymui;  
Pašalinti    Del  –  pažymėtą poziciją ištrina iš sąrašo;  
............................................  

Išvalyti sąrašą – ištrina sąraše esančius įrašus, veikia kaip ir lango mygtukas . 
Pasirinkus skirtuką Naudota – atveriamas įrašų sąrašas, kuriame galima pasirinkti redagavimo languose jau naudotus 
tekstus. 

  
Dešiniu pelės klavišu spragtelėjus ant įrašo sąraše Naudota jis pažymimas ir išskleidžiamas meniu su 
komandomis: Atverti, Pašalinti ir Išvalyti sąrašą, kurios veikia analogiškai kaip ir sąraše Kopijuota. 
Langas Istorija gali būti atveriamas ir kitais būdais:  
1. Spragtelėjus dešinį pelės klavišą ant vyšnaičių piktogramos ir iš meniu pasirinkus temą Istorija (naudota...);  
2. Esant atvertam Mainukų langui nuspaudus klaviatūros klavišų derinį Ctrl+H;  
3. Iš meniu, atverto lango viršutinio kairiojo kampo atverto meniu pasirinkus Istorija. 
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Mygtuku išskleidžiamas meniu 

 

Programos lango viršutinėje dalyje spragtelėjus ant mygtuko su rodykle ,  išskleidžiamas meniu.  

 
Meniu sąraše esančių komandų paskirtys: 
Fiksuoti istorijoje – lange esantį tekstą „užrakina“ sąraše Naudota ir saugo kol  „užrakintų“ įrašų skaičius neviršys leistinų 
įrašų kiekio, nustatomo lange Nuostatos;  
Istorija             Ctrl+H – atveria langą saugantį ribotą kiekį tekstų, patekusių į iškarpinę;  

 
Kopija             Ctrl+D – atveria kitą langą, kuris yra esančio lango kopija; 
............................................ 
Įkelti tekstą     Ctrl+O – atveria langą tekstinių failų (TXT, RTF, ...) paieškai. Pasirinkto failo tekstas bus įkeltas į Mainukų 
langą;  
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Išsaugoti tekstą – atveria langą, tekstui esančiam Mainukų lange, išsaugojimui, kaip failą;  

 
Spausdinti..     Ctrl+P  – atveria langą spausdintuvo nustatymams ir teksto spausdinimo patvirtinimui;  
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RTF Režimas  – perjungia darbinį režimą į "Rich Text Format“, kuris leidžia naudoti šriftų stilius ir kitus teksto 
formatavimus;  

. 
Nuostatos        F10 – atveria langą tvarkyklės parametrams keisti;  
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Žinynas – atveria programos aprašymo langą.  
............................................ 
Užverti – išjungia atvertą langą. 
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Darbinė lango dalis 

 
Tai lango dalis skirta darbui su tekstais. Kiekvienas naujai atidaromas langas būna pasiruošęs dirbti tuo režimu, kuris yra 
nustatytas Nuostatų lange. Dirbti galima „Plain text“ režimu, kai tekstas tvarkomas tik vienu šriftu su minimaliomis 
teksto formatavimo galimybėmis ir „Rich Text Format“ režimu - su įvairiais šriftų stiliais ir formatavimais. Atidaryto lango 
darbinį režimą galima perjungti. Naujai atveriamas langas gali būti tuščias, gali būti su tekstu, kuris pateko į iškarpinę 
paskutinio kopijavimo metu, gali būti su tekstu, kuris buvo kopijuotas anksčiau arba su tekstu, kuris buvo tvarkomas 
programos lange. Lango turinys priklauso nuo jo atidarymo būdo. 
Tekstą į darbalaukį galima įkopijuoti, parašyti, įvilkti („drag and drop“) arba įterpti iš pasirinkto failo. Tekste pažymėjus 
vieną raidę, išsiskleidžia meniu su pasirinkimu, kuriame vienai pažymėtai raidei siūlomi keitimo variantai į UNICODE 
standarte esančias raides (juoda spalva), o raidėms, kurios gali būti rašomos kaip lietuviška raidė su kirčiu, siūlomi 
keitimai į kompozicines sekas iš dviejų arba trijų simbolių, tai raidės sukomponuotos su nulinio pločio diakritiniais 
ženklais (žalia spalva).  

  
Išskleistame meniu pasirinkus norimą raidę, tekste pažymėtoji pakeičiama į pasirinktąją. Pelės žymeklį pastačius ties 
juodos spalvos raide parodomas jos šešioliktainis kodas  UNICODE standarte, o pelę pastačius ties žalios spalvos 
kompozicine seka, parodomas lietuviškos kirčiuotos raidės pavadinimas. 
Dešiniu pelės klavišu spragtelėjus bet kurioje darbalaukio vietoje, išskleidžiamas meniu. 

 
Meniu sąraše esančių komandų paskirtys: 
Kopijuoti     Ctrl+Ins – kopijuoja lange esantį arba pažymėtą tekstą į atskirą iškarpinę;  
Įterpti –  teksto žymeklio vietoje įterpia tuo metu iškarpinėję saugomą tekstą;  
............................................  
Stilius     > – priklausomai nuo pasirinkto režimo išsiskleidžia meniu su komanda: Rašyba ABC/abc/Abc  arba su 
komandomis Paryškintas, Kursyvas, Pabrauktas, Perbrauktas, Visos Didžiosios, Rašyba ABC/abc/Abc,  Įterpti ženklą..., 
Viršutinis indeksas, Apatinis indeksas, Didinti šriftą vienu punktu, Mažinti šriftą vienu punktu;  
Sąrašai     > – priklausomai nuo pasirinkto režimo išsiskleidžia meniu su komanda:  Numeravimas arba su 
komandomis: Žymėjimas, Numeravimas, Žymėjimas ir Numeravimas... ;  
............................................  
Įrankinė     > – išsiskleidžia meniu su komandomis: Šveplinti, RTF į TXT, Tikrinti rašybą.., Versti, Teksto įrankinė;  
Teksto kalba      > – išsiskleidžia meniu su kalbų pasirinkimu rašybos tikrinimui vykdyti. Be standartinio Lietuvių, gali 
būti:  English, French, German, Polish, Russian, Spanish , tai priklauso nuo kiekvieno vartotojo personaliai 
susikomplektuoto varianto. Rašybos tikrinimui naudojamas Hunspell metodas, kuris daugumai kalbų būna nemokamas ir 
galima atsisiųsti internetu; 
Virtuali klaviatūra      Ctrl+K – atveria ekraninę klaviatūrą skirtą rašyti tekstus su pele;  
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............................................  
Nuostatos     F10 – atveria tvarkyklės nustatymų langą. 
Lange gali būti rodoma arba paslepiama įrankių juosta, skirta teksto formatavimui. Lange su įjungtu  „Rich Text Format“ 

režimu formatavimo įrankinė gali būti įjungiama ir išjungiama mygtuku  esančio Valdymo zonoje. Dirbant „Plain 
text“ režimu įrankinė su minimaliu įrankių pasirinkimu įjungiama pažymėjus laukelį Teksto stilius, kuris atveriamas 
dešiniu pelės klavišu spragtelėjus apatinėje lango dalyje.  
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Komanda Kopijuoti ir Įterpti 

 

 
Iš meniu pasirinkus komandą Kopijuoti     Ctrl+Ins – lange esantis tekstas arba pažymėta jo dalis patenka į atmintinę; 
Iš meniu pasirinkus komandą Įterpti   – į langą įkopijuojamas tekstas esantis atmintinėje. 
  



  Puslapis 
19 

 
  

Komanda Stilius 

 
Kairiu pelės klavišu spragtelėjus darbinėje lango dalyje išsiskleidžia meniu. Pastačius pelės žymeklį ties įrašu Stilius, 
išskleidžia papildomas meniu, kuriame siūlomų komandų skaičius priklauso nuo įjungto darbo režimo: „Plain text“ arba  
„Rich Text Format“. Darbo režimas visiems naujai atidaromiems langams nustatomas Nuostatų lange, o kiekvieno 
atidaryto lango režimas gali būti pakeistas su komanda RTF Režimas iš meniu sąrašo, atidaromo kairiame viršutiniame 
lango kampe. 

 
Dirbant „Plain text“ režime  , komanda Stilius siūlo tik vieną teksto formatavimo priemonę:  
 
Rašyba ABC/abc/Abc Shift+F4 –  pažymėtoje teksto dalyje raidės cikliškai gali būti keičiamos į didžiąsias, mažąsias ir į 
pirmą didžiąją (tikrinius vardus) ; 
Dirbant režime „Rich Text Format“, komanda Stilius pasiūlo meniu sąrašą su visa eile formatavimo priemonių:  
Paryškintas     Ctrl+B pažymėtoje teksto dalyje arba viso teksto raidės paryškinamos (Bold);  
Kursyvas     Ctrl+I   – pažymėtos teksto raidės keičiamos kursyvu (Italic). Veikia tik su RTF režimu;  
Pabrauktas     Ctrl+U  – pažymėtos teksto raidės pabraukiamos  (Underline);  
Perbrauktas     Ctrl+Alt+S – pažymėtos teksto raidės perbraukiamos (Strikethrough);  
............................................. 
Visos Didžiosios     Shift+F3   – pažymėtos teksto raidės tampa didžiosiomis (ALL CAPS );  
Įterpti ženklą... – atidaro langą su ženklų lentele iš kurios gali būti įterpiamas norimas simbolis arba raidė ( pvz.: @, £, €);  
............................................ 
Viršutinis indeksas – pažymėtos teksto raidės keičiamas į mažesnes raides užrašytas aukščiau (Superscript);  
Apatinis indeksas  –  pažymėtoje teksto raidės keičiamas į mažesnes raides užrašytas žemiau (Subscript);  
........................................... 
Didinti šriftą vienu punktu      Ctrl+] –  vienu punktu padidinamos pažymėtos teksto raides (abcdef...);  
Mažinti šriftą vienu punktu      Ctrl+[  – vienu punktu sumažinamos pažymėtos teksto raides (abcdef...). 
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Komanda Įterpti ženklą... 

 
Ši komanda atveria langą su ženklų lentele. 

 
UNICODE kodavimo šrifte gali būti tūkstančiai ženklų, todėl jų paiešką palengvina rūšiavimo kategorijos, kurios 
apibendrina ženklo buvimo vietą ir padeda jį greičiau surasti. Ženklų lentelėje yra keli pasirinkimo laukai padedantys 
sugrupuoti ir pateikti ženklus pagal tam tikras kategorijas. 
Meniu Šriftas:   leidžia pasirinkti norimą šriftą.  
Meniu Ženklų sąrašas:   leidžia pasirinkti šrifte esančius ženklus sugrupuotus į atskiras kalbines kategorijas.     
Meniu  Blokas:   pasirodo tik tuomet, kai iš meniu Ženklų sąrašas: pasirenkamas įrašas  Unicode. Šiame meniu siūlomos 
ženklų rūšiavimo kategorijos, kurios naudojamos UNICODE standarte. 
Pasirinkus reikiamą ženklą ir spustelėjus ant mygtuko Įterpti, jis bus įterpiamas teksto vietoje, kur yra pastatytas 
žymeklis. 
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Komanda Sąrašai    > 

 
Ši komanda išskleidžia meniu sąrašą, kuriame galima pasirinkti paragrafų išskyrimo tekste būdus. Meniu siūlomų 
komandų skaičius priklauso nuo įjungto darbo režimo: „Plain text“ arba „Rich Text Format“. Darbo režimas visiems 
naujai atidaromiems langams nustatomas Nuostatų lange, o kiekvieno atidaryto lango režimas gali būti pakeistas su 
komanda RTF Režimas iš meniu sąrašo, atidaromo kairiame viršutiniame lango kampe. 

 
Dirbant režime „Plain text“, komanda Sąrašai pasiūlo vieną paragrafo formatavimo priemonę:  
Numeravimas – pažymėti teksto paragrafai sunumeruojami;  

 
Dirbant režime „Rich Text Format“, komanda Sąrašai pasiūlo meniu sąrašą su keliomis paragrafo formatavimo 
priemonėmis:  
Žymėjimas    Ctrl+Alt+B      –  pažymėto teksto paragrafų pradžioje arba žymeklio buvimo vietoje sudeda • (bullet) 
žymes;  
Numeravimas  Ctrl+Alt+N      – sunumeruojami esami paragrafai pažymėtoje teksto dalyje arba nuo žymeklio buvimo 
vietos pradedamas naujai sukuriamų paragrafų žymėjimas;  
............................................  
Žymėjimas ir Numeravimas...  – atveria langą, kuriame yra platus paragrafų žymėjimo ir numeravimo pasirinkimas. 
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Komanda Žymėjimas ir Numeravimas 

 
Atvertame lange Žymėjimas ir Numeravimas skirtukas Žymėjimas pateikia teksto žymėjimo pasirinkimus. 

 
 Su komanda Prisitaikyti... atidaromas individualaus žymėjimo pasirinkimų langas  

 
  Su komanda Šriftas... atidaromas šrifto ir simbolio pasirinkimų langas. 
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Pasirinkus reikiamą ženklą ir spustelėjus ant mygtuko Gerai, jis bus paimtas, kaip eilutės pradžios žymėjimo ženklas. 
Skirtukas Numeravimas rodo standartinius paragrafų numeravimo pasirinkimus. 

 
 Mygtuku Prisitaikyti... atidaromas individualaus paragrafų numeravimo pasirinkimų langas. Šiame lange, keičiant įvairius 
parametrus, galima suformuoti individualius paragrafo numeravimo variantus. 
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Pasirinkus reikiamą variantą ir spustelėjus ant mygtuko Gerai, jis bus naudojamas, kaip teksto numeravimo būdas. 
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Komanda Įrankinė 

 
Ši komanda išskleidžia meniu sąrašą su teksto keitimo ir tvarkymo komandomis, kurios veikia tekstui esančiam tik 
konkrečiame lange. 

 
Meniu sąraše esančių komandų paskirtys: 
Šveplinti   Ctrl+T – lange pašalina diakritinius ženklus nuo lotyniškų raidžių, o kirilica rašytas raides transliteruoja į 
lotyniškas;  
RTF į TXT   – lange esantis tekstas su formatavimo žymėmis išvalomas nuo formatavimo, paliekant tik tekstinę dalį;  
................................ 
Tikrinti rašybą.. – įjungia teksto rašybos tikrinimą tekstui esančiam atvertame lange. Tikrinimo kalba kiekviename lange 
priklauso nuo pasirinkimo, kuris nustatomas meniu punktu Teksto kalba;  
Versti   Ctrl+L  – lange esantį anglišką tekstą verčia į lietuvių kalbą. Vertimas vykdomas internetu per viešą VDU mašininio 
vertimo paslaugą, todėl šiam veiksmui atlikti būtina interneto prieiga; 
................................ 
Teksto įrankinė  – į langą įkelią teksto reagavimo įrankius. 
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Komanda Šveplinti 

 
Šį komanda atlieka pilną teksto transliteraciją į ASCII kodus – keičia lange esantį tekstą. Lietuviškos ir kitos raidės su 
akcentais šveplinamos (panaikinami visi diakritiniai ženklai), o rusiškas tekstas parašytas kirilica pakeičiamos į lotyniškas 

raides. Analogišką veiksmą atlieka ir mygtukas  lango apačioje bei vienalaikis klavišų Ctrl+T paspaudimas. 
Turinio vaizdas iki transliteracijos: 

  
 
Turinio vaizdas po transliteracijos: 
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Komanda RTF į TXT 

 
Šį komanda atlieka teksto išvalymą nuo formatavimo žymių. Tekstas su įvairiais šrifto pakeitimais suvienodinamas, 
pateikiant jį vienu numatytuoju šriftu, kuris pasirinktas programos Nuostatų lange. 
 
Teksto vaizdas su formatavimu 

  
 
Teksto vaizdas išvalius nuo formatavimo. 
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Komanda Tikrinti rašybą.. 

 
Kiekvieno lango teksto rašybos tikrinimas vykdomas tokia kalba, kuri yra nustatyta su komanda Teksto 
kalba.  Komanda  Tikrinti rašybą..   paleidžia nustatytos kalbos teksto rašybos tikrinimą. Jei tekste nėra klaidų – tikrinimo 
langas nepasirodo, o jei randamos rašybos klaidos – atveriamas langas, kuriame siūlomi taisymo ir kiti variantai. 

 
Šiame lange rodomas tikrinamas pasirinktos kalbos tekstas ir galimos klaidos. Teksto tvarkymui galima pasirinkti 
komandas: 
Ignoruoti – raudonai išskirtas žodis praleidžiamas ir ieškomos kitos galimos klaidos;  
Ignoruoti visus – praleidžiami visi tekste sutinkami tokie patys žodžiai, kaip pažymėtasis raudonai ir ieškomos kitos 
galimos klaidos;  
Keisti – raudonai išskirtas žodis bus pakeistas į žodį pasirinktą iš lauko Keisti į: arba į teisingai užrašytą vietoje klaidingo;  
Keisti visus – visi tekste sutinkami tokie patys žodžiai keičiami į žodį pasirinktą lauke Keisti į: ;  
Pridėti į žodyną – raudonai išskirtas žodis įtraukiamas į vartotojo žodynėlį ir ateityje jis nebus traktuojamas, kaip klaida;  
Išjungti – rašybos tikrinimo langas išjungiamas. 
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Komanda Versti 

 
Ši komanda lange esantį anglišką tekstą verčia į lietuvių kalbą. Vertimus pateikia internete veikianti vieša mašininio 
vertimo paslauga, todėl vertimui būtina veikianti interneto prieiga. Vertimo galimybė atsiranda esant įdiegtam 
kompiuterinio žodyno „Anglonas 2“ įskiepiui, kurį galima atsiųsti iš svetainės http://vertimas.vdu.lt .  
Vertimo rezultatas pateikiamas naujame lange, todėl matomas ir pradinis angliškas tekstas ir jo vertimas   
Tekstas prieš vertimą 

 
Tekstas po vertimo 

   

Vertimas iš anglų kalbos į lietuvių kalbą taip pat vykdomas ir lango apačioje esančiu mygtuku . 
  

http://vertimas.vdu.lt/twsas/PlugIns/Setup.aspx
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Komanda Teksto įrankinė 

 
Su šia komanda į langą įkeliamas įrankių blokas skirtas teksto išvaizdos keitimui. Teksto formatavimo įrankių komplektas 
priklauso nuo pasirinkto darbo režimo. 
Darbo įrankiai rodomi programos lange pasirinkus „Rich Text Format“ režimą   arba   „Plain text“ režimą.   

            
Darbo režimo „Rich Text Format“ formatavimo įrankiais galima atlikti tokius veiksmus: 
Spragtelėjus ant rodyklės prie šrifto pavadinimo, išskleidžiamas meniu su su galimais šrifto pasirinkimais 

 

Spragsint langelyje Šrifto dydis  ant rodyklių šalia skaičiaus, šrifto dydis didinamas arba mažinamas po vieną 
punktą; 

Mygtuku  Paryškintas     Ctrl+B – pažymėtoje teksto dalyje arba viso teksto raidės paryškinamos (Bold);  

Mygtuku  Kursyvas     Ctrl+I   – pažymėtos teksto raidės keičiamos kursyvu (Italic);  

Mygtuku  Pabrauktas     Ctrl+U  – pažymėtos teksto raidės pabraukiamos  (Underline);  

Mygtuku  Perbrauktas     Ctrl+Alt+S – pažymėtos teksto raidės perbraukiamos (Strikethrough);  

Mygtuku  Visos Didžiosios     Shift+F3   – pažymėtos teksto raidės tampa didžiosiomis (ALL CAPS); 

Mygtuku  Valyti teksto formatavimą, nustatyti numatytąjį šriftą. – viso lange esančio teksto formatavimas 
panaikinamas ir nustatomas numatytasis šriftas, kuris pasirinktas Nuostatų lange;  

Mygtuku  Viršutinis indeksas – pažymėtos teksto raidės keičiamas į mažesnes raides užrašytas 
aukščiau (Superscript);  

Mygtuku  Apatinis indeksas  –  pažymėtoje teksto raidės keičiamas į mažesnes raides užrašytas žemiau (Subscript);  

Mygtuku  Įterpti ženklą   –   atveriamas langas ženklui pasirinkti, kuris bus įterptas žymeklio vietoje ;  

Mygtuku  Žymėjimas      Ctrl+Alt+B –  prieš vieną paragrafą, kuriame stovi žymeklis, arba prieš visus pažymėtus 
paragrafus įdeda žymę;  

Mygtuku  Numeravimas      Ctrl+Alt+N  – atskiriems paragrafams suteikiami numeriai; 

Mygtuku Žymėjimas ir Numeravimas  – atveriamas langas, kuriame galima pasirinkti individualius žymėjimo ir 
numeravimo parametrus; 

Mygtuku iškleidžiamas įrankių pasirinkimo meniu. 
Darbo režimo „Plain text“ formatavimo įrankiais galima atlikti tokius veiksmus: 

Mygtuku  Keisti Rašybą ABC/abc/Abc     (Shift+F4)   – pažymėtos teksto raidės cikliškai keičiamos didžiosiomis, 
mažosiomis, arba su pirmomis didžiosiomis;  

Mygtuku  Numeravimas      Ctrl+Alt+N  – atskiroms eilutėms suteikiami numeriai. 

Įrankių bloką galima persikelti į patogią vietą lange, pastačius pelės žymeklį ant  zonos   ir laikant nuspaustą 
dešinį mygtuką patraukiama į norimą lango vietą.  



  Puslapis 
31 

 
  

Komanda Virtuali klaviatūra 

 
Klaviatūra ekrane pateikiama spragtelėjus dešinį pelės klavišą Mainukų lange ir meniu sąraše pasirinkus 
komandą Virtuali klaviatūra arba klavišų deriniu Ctrl+K 

  
Ekrane veikianti virtuali klaviatūra suteikia galimybę Mainukų languose rašyti tekstą su pele. Tai praverčia, kai nenorima 
perjunginėti kompiuteryje įjungtos kitos kalbos nacionalinės klaviatūros.  
Mygtukai virtualioje klaviatūroje veikia panašiai kaip kompiuterio klaviatūroje. Jų paskirtys yra tokios:  
 
LT                 – įjungia lietuviškų ženklų išdėstymą klaviatūroje; 
EN                 – įjungia angliškų ženklų išdėstymą klaviatūroje; 
RU                 – įjungia rusiškų ženklų išdėstymą klaviatūroje; 
a+ ~ = ã        – įjungia diakritinių ženklų įvedimo bloką; 
x                     – išjungia virtualios klaviatūros langą. 
 
Tab                – perstumia tekstą fiksuoto dydžio atstumu; 
CL                  – įjungia/išjungia didžiųjų raidžių rinkimą; 
Shift              – įjungia/išjungia didžiųjų raidžių rinkimą; 
Alt Gr.      – įjungia klaviatūrą į skaičių ir simbolių rinkimui; 
Back              – trina ženklus tekste esančius prieš teksto žymeklį; 
Enter             – perkelia tekstą į naują eilutę (pradeda naują teksto paragrafą); 
Delete         – trina ženklus tekste esančius už teksto žymeklio; 
<             – perkelia teksto žymeklį per vieną poziciją į kairę; 
>          – perkelia teksto žymeklį per vieną poziciją į dešinę; 
Virtualioje klaviatūroje, pele pažymėjus mygtukus LT, EN, RU, Shift ar Alt Gr., gaunami skirtingų ženklų išdėstymai: 
 
Mygtuku LT įjungiamas lietuviškų raidžių išdėstymas klaviatūroje, kurioje lietuviškos raidės matomos vietoje skaičių,   

 
 
Mygtuku Shift arba CL įjungiamos didžiosios raidės, nepriklausomai nuo pasirinktos kalbos; 
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Mygtukas Alt Gr. pateikia skaičius ir specialius ženklus, nepriklausomai nuo pasirinktos kalbos; 

 
 
Kartu su Alt Gr. pažymėtas ir Shift mygtukas, skaičius pakeičia ženklais, kurie įprastoje klaviatūroje matomi ant skaičių 
klavišų; 

 
 
Mygtukas EN įjungia angliškų raidžių išdėstymą; 

 

 



  Puslapis 
33 

 
  

 

 
 
Mygtukas RU įjungia rusiškų raidžių išdėstymą; 
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Mygtuku a+ ~ = ã  įjungiamas arba išjungiamas ženklų blokas skirtas rašyti kompozicinėms ženklų sekoms, kurios 
sudaromos iš raidės ir nulinio pločio diakritinio ženklo rašomo už jos.  
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Apatinė lango dalis 

 

Darbo metu lango apačioje matomi šie mygtukai . 
Mygtukų paskirtys tokios: 

 mygtuku     Kopijuoti pažymėtą (visą) tekstą (Ctrl+Ins) – į iškarpinę kopijuojamas tekstas esantis lange arba tik 
pažymėta jo dalis;  

 mygtuku     Teksto transliteracija į ASCII kodus (Ctrl+T) – panaikinami visi diakritiniai ženklai nuo lotyniškų raidžių, o 
kirilica (rusiškos) pakeičiamos į lotyniškas raides; 

 mygtuku      Įjungti teksto rašybos tikrinimą (F7) – įjungiamas pasirinktos kalbos teksto rašybos tikrinimas; 

 mygtuku      išskleidžiamas meniu, kuriame pasirenkama teksto kalba rašybos tikrinimui; 

 mygtuku      Versti iš anglų į lietuvių kalbą (Ctrl+L)   – angliškas tekstas verčiamas į lietuvių kalbą, naudodama 
internete veikiančią viešąją mašininio vertimo paslaugą; 

 mygtuku     Įjungti/išjungti RTF formatavimo įrankius –  įjungiami teksto formatavimo įrankiai. Šis mygtukas 
priklausomai nuo darbo režimo gali būti rodomas arba nerodomas. 
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Mygtukas Kopijuoti 

 

Mygtukas     Kopijuoti pažymėtą (visą) tekstą (Ctrl+Ins) – kopijuoja į iškarpinę lange esantį visą tekstą arba tik 
pažymėtą jo dalį. 

 
Taip nukopijuotas tekstas gali būti pateikiamas naujame Mainukų lange arba įkeliamas į bet kurios kitos programos 
langą. 
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Mygtukas Pilna teksto transliteracija 

 

Mygtukas     Pilna teksto transliteracija į ASCII kodus (Ctrl+T) – paima lange esantį tekstą , jį pakeičia, atsižvelgiant į 
jo turinį, ir atveria naujame lange. 
Transliteravimo metu lietuviškos ir lotyniškos raidės su akcentais šveplinamos (panaikinami visi diakritiniai ženklai). 

  

  
Rusiškos raidės (kirilica) pakeičiamos į lotyniškas raides (transliteruojamos) maksimaliai atkartojant žodžių tarimą 
rusiškai. 
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Mygtukas Tikrinti 

 

Mygtukas      Įjungti teksto rašybos tikrinimą (F7) – įjungia automatinį teksto rašybos tikrinimą.  Apie įjungtą 
tikrinimo procesą informuoja patamsėjęs mygtuko fonas.   

  
Žodžiai su galima klaida pabraukiami raudonai, o dešinio pelės klavišo spustelėjimas ant jo, pateikia taisymo variantus 
bei galimybę žodį pridėti į žodyną arba juos ignoruoti. 

Rašybos tikrinimas vykdomas tokiai kalbai, kuri pasirenkama mygtuko  išskleistame meniu sąraše Teksto kalba. 
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Mygtukas Versti 

 

Mygtukas      Versti iš anglų į lietuvių kalbą (Ctrl+L)   –  lange esantį anglišką tekstą verčia į lietuvių kalbą. Šiam 
veiksmui atlikti naudojama internete veikianti viešoji VDU mašininio vertimo paslauga.  

 
 Vertimo rezultatas pateikiamas atskirame lange.  

  
 Vertimo procesui būtinas veikiantis vertimo priedas  „TWS Anglonas 2 Extension“ ir internetinis ryšys su VDU mašininio 
vertimo serveriu. Ryšį galima patikrinti lange Nuostatos. 
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Mygtukas RTF režimas 

 

Mygtukas    RTF režimas  –  veikia, kaip RTF darbo režimo indikatorius, bei tarnauja teksto formatavimo įrankiams 
įjungti arba išjungti.  

 
Šis mygtukas rodomas tik esant įjungtam „Rich Text Format“ darbo režimui, kuris gali būti įjungiamas Nuostatų lange 
arba iš lango meniu (viršutinio kairės pusės kampo) 
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Lango valdymo dalis 

 
Valdymo mygtukai, esantys dešinėje programos lango pusėje (veiklos erdvė 4), yra skirti vykdyti standartines Windows 

OS programų langų funkcijas:  

 
 – minimizuoti langą;  

 – išjungti langą;  

 – perstumti darbinę erdvę; 

  – keisti lango dydį. 
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Pagrindinis meniu 

 
Tvarkyklės meniu išsiskleidžia spragtelėjus dešinį pelės klavišą ant vyšnaičių piktogramos esančios sisteminėje juostoje. 

 
Meniu sąraše galima pasirinkti įvairias komandas, kuriomis valdomas programos darbas: 
Naujas   Ctrl+Alt+F8 – atveria Mainukų langą, kuriame yra paskutinis į iškarpinę patekęs tekstas;  
Naujas tuščias – atveria tuščią Mainukų langą, kuriame galima rašyti savo tekstą; 
Rasti paskiausią – atveria langą su tekstu, kuris į iškarpinę buvo nukopijuotas paskutinis;  
Minimizuoti visus – visus atvertus langus nuleidžia į sistemos juostą;  
Užverti visus – išjungia visus Mainukų langus, kurie yra atverti arba nukelti į sisteminio dėklo juostą; 
.................................... 
Iškarpinė sekama – įjungia arba išjungia kopijuojamų tekstų sekimą. Fonu pažymėtas komandos ženkliukas rodo, kad 
iškarpinė sekama, o kopijuoti tekstai įtraukiami į istorijos sąrašą; 
Šveplinti failų vardus – priemonė skirta transliteruoti failų ir katalogų vardus. Atidaromas atskiras langas paieškai ir 
keitimams atlikti; 
.................................... 
Istorija (naudota..) – užvestas pelės žymeklis išskleidžia paskutinių uždarytų langų sąrašą, kuriame matosi uždarymo 
laikas ir ten buvusio teksto pradžia. Pelės spragtelėjimas ant   Istorija (naudota..) atidaro langą Istorija, o pelės 
spragtelėjimas ant vieno iš sąrašo įrašo, atveria anksčiau uždarytą langą su tekstu; 
.................................... 
Paprastas tekstas   Ctrl+Alt+F7 –  iš teksto, esančio iškarpinėje, pašalina formatavimo žymes. Veikia ir su vienalaikiu 
klavišų derinio Ctrl+Alt+F7 paspaudimu (neišskleidus meniu). Šis veiksmas panaikina šrifto, paragrafo, lentelės ir kitas 
formatavimo žymes tekste kuris tuo metu yra iškarpinėje, o įkeltas su komanda Paste arba su Ctrl+V į kitą programą ar 
tiesiog tame pačiame dokumente į kitą vietą, įgaus tokį teksto formatavimą, kuris nustatytas teksto įkėlimo 
vietoje. Nuostatų lange vienalaikį klavišų derinį Ctrl+Alt+F7 galima pakeisti į kitą. 
Šveplintas tekstas   Ctrl+Alt+F9 –  iškarpinėje esančiame tekste panaikina diakritinius ženklus (šveplina tekstą – pvz. 
iš ąžuolas padaro azuolas). Veikia ir tik su vienalaikiu klavišų derinio Ctrl+Alt+F9 paspaudimu. Po šio veiksmo, tekste 
įkeltame su komandaPaste arba su Ctrl+V į kitą vietą, vietoje raidžių pvz. ąčęėįšųūž bus 
matomos aceeisuuz. Nuostatų lange vienalaikį klavišų derinį Ctrl+Alt+F9 galima pakeisti į kitą. 
..................................... 
Nuostatos – atveria langą tvarkyklės darbiniams parametrams keisti;  
Apie – atveria langą, kuriame pateikiama informacija apie programą;  
..................................... 
Išjungti – baigia programos darbą uždarydama visus atvertus langus ir išvalydama istoriją. 
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Komanda Šveplinti failų vardus 

 
Su šia komanda atidaromas langas skirtas failų, parašytų kirilica arba lietuviškomis raidėmis su diakritiniais ženklais (pvz. 
ą, č, ė, š, ū...), paieškai ir keitimui į lotyniškas raides.  Procesas vykdomas keliais etapais: 
1. Lange pasirenkamas transliteracijos būdas – lietuviškų raidžių keitimas lotyniškomis, rusiškų raidžių keitimas 
lotyniškomis arba abu būdai kartu. 

 
2. Vykdoma failų ir katalogų paieška. Atveriamas langas paieškos vietai pasirinkti.  

 
Paieškos metu surasti failai ir katalogai pateikiami atskiruose laukuose. Sąrašuose galima nuimti žymėjimą prieš 
kiekvieną pavadinimą ir toks pavadinimas nebus keičiamas. Pervardinimo procesas yra negrįžtamas, todėl prieš vykdant 
šį veiksmą reikia labai gerai įvertinti pasekmes.  Vykdoma komanda Pervadinti.  
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3. Pervardintų failų ir katalogų pavadinimai rodomi greta.   
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Komanda Istorija (naudota..)  > 

 
(1) Dešinio pelės klavišo spragtelėjimas ant MAINUKŲ piktogramos išskleidžia pasirinkimų meniu; 
(2) Pelės  žymeklis užvestas ant komandos   Istorija (naudota..) >   pateikia paskutiniųjų išjungtų langų sąrašą su teksto 
pradžiomis;   
(3) Pelės spragtelėjimas ant norimos pozicijos atvers MAINUKŲ langą su pasirinktu tekstu. 

 
Pelės spragtelėjimas ant komandos   Istorija (naudota..)   >    atveria Istorijos langą. 
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Komanda Apie 

 
Ši komanda atidaro langą su informacija apie programą. Po įrašu Panaudota "Mainukų: rodomas skaičius, kuris 
informuoja apie tai kiek naujų langų buvo sukurta naudojant Mainukų programą. 
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Pasirinkimas Teksto kalba 

 
Bet kuriame atskirai paimtame Mainukų lange galima pasirinkti reikalingą teksto kalbą, kuriai bus taikomas rašybos 

tikrinimas. Pasirinkimo meniu pateikiamas mygtuku  , kuris išskleidžia meniu sąrašą su teksto kalbos nustatymo 
variantais. 

 
Meniu sąraše gali būti tokie arba panašūs teksto kalbos nustatymo variantai: Lietuvių , English, French, German, Polish, 
Russian, Spanish...  
Pasirenkamų variantų kiekis ir tipai priklauso nuo įdiegtų rašybos tikrinimo priedų. 
Rašybos tikrinimui vykdyti tinka HUNSPELL principu sukurti žodynai. Įvairių autorių kitų kalbų atviro kodo (GPL, LGPL ir 
panašios licencijos) rašybos tikrinimui skirtus žodynų failus galima atsisiųsti internetu. Rašybos tikrinimui skirtas žodynas 
komplektuojamas dviem darbiniais failais su plėtiniais DIC ir AFF bei informacinio-tekstinio TXT failo, kuriame būna 
parašyta: licencijos tipas, autorinės teisės, kūrimo data ir panašūs dalykai. Atsisiųstus atviro kodo žodynų falus reikia 
nukopijuot į katalogą, kuriame laikomi įdiegtos programos žodynai (dažniausiai jie būna laikomi adresu C:\Program Files 
(x86)\Fotonija\Mainukai\dict). Papildžius katalogą naujais failas programą būtina paleisti iš naujo. 
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Kirčiuotos raidės 

 
Svarbu žinoti, kad lietuviškos raidės su dešininiu, kairiniu ir riestiniu kirčio ženklu skiriasi nuo taip pat atrodančių 
lotyniškų raidžių su akcentais „acute“, „grave" ir  „tilde“. Lietuviškas kirčiuotas raides reikėtų rašyti, kaip raidės ir 
atitinkamo diakritinio ženklo kompozicija, o kitų kalbų raidės su akcentais dažniausiai rašomos vienu ženklu, kurios 
UNICODE standarte turi savo kodą. Galimybę rašyti tekste tokiomis raidėmis pirmoje vietoje lemia šrifto pasirinkimas, o 
antroje vietoje – priemonės, kuriomis tos raidės rašomos. Raidėms su įvairiais akcentais arba diakritiniais ženklais rašyti 
rekomenduojame naudoti šriftą „Aistika“ arba „Jonova“, kurie yra įdiegiami su programa „Mainukai“. Šie du šriftai 
specialiai paruošti kirčiuotų raidžių rašymui. 
Paprasčiausias ir greičiausias būdas įvesti raides su įvairiais akcentais, tai parašytame tekste pažymėti reikiamą (tik 
vieną) raidę ir iš pateikto meniu pasirinkti tinkamą variantą. 

  
Viena pažymėta raidė dažniausiai išskleidžia savo meniu su ženklais, kurie artimai susiję su šia raide. Raidės, kurios 
nebūna rašomos su kirčiais ar akcentais, pvz.: q, p, f, x, v, b..., savo meniu neišskleidžia. 
Nestandartinėms raidėms su įvairiais diakritiniais ženklais užrašyti geriausiai tinka ekrane atidaroma Virtuali 
klaviatūra su išskleistu diakritinių ženklų bloku. 

 
Su šia priemone galima užrašyti įvairiausias kompozicines sekas, sudarytas iš bet kurių raidžių ir diakritinių ženklų 
esančių bloke. Unikalius simbolius suformuoti galima iš kelių ženklų: pirmasis sekos ženklas yra raidė, o po jos eina 
vienas arba keli diakritiniai ženklai. Diakritiniai ženklai yra nulinio pločio (neužima erdvės tekste), o visos raidės ir kiti 
ženklai tekste užima atitinkamą plotą (priklausomai nuo pasirinkto šrifto), todėl diakritinis ženklas atsiduria virš, apačioje 
arba ant prieš jį parašytos raidės. Kai kurie šriftai ženklų asortimente neturi diakritinių ženklų su nuliniu pločiu, todėl 
kompozicinėms ženklų sekoms užrašyti reikia pasirinkti tinkamą šriftą. 
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Nuostatos 

 
Nuostatų lange yra penkios nustatymų temos, kuriose keičiami skirtingo pobūdžio programos parametrai ir darbo 
režimai. 
1. Pagrindinės – keičiančia programos paleidimą, rodymo vietą, priimamo teksto formatą ir saugomos informacijos kiekį; 
2. Teksto išgavimas – nustato kokiu būdu, kokiu formatu ir kokios apimties tekstą programa pasiims į savo langą iš 
iškarpinės; 
3. Istorijos sekimas – nustatomas maksimalus saugomų istorijos įrašų kiekis ir įrašų atvaizdavimas; 
4. Vaizdas – nustatomas langų rodymo ekrane stilius; 
5. Priedai ir kita – nustatomas ir tikrinamas ryšys su mašininio vertimo serveriu. 
 
 Šis langas gali būti atveriamas įvairiais būdais: 
1. Dirbant Mainukų lange ir nuspaudus klaviatūros klavišą F10; 
2. Spragtelėjus dešinį pelės klavišą ant vyšnaičių piktogramos ir iš meniu pasirinkus temą Nuostatos;  

 
 
3. Kairiu pelės klavišu spragtelėjimu Mainukų lange atveriamas meniu iš kurio pasirenkama komanda Nuostatos;  

  
 
4. Trikampiu mygtuku, esančiu lango viršutinėje dalyje, išskleistame meniu pasirinkus Nuostatos;  
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Nuostatų tema Pagrindinės 

 
Temoje Pagrindinės yra kelios nuostatų grupės, keičiančios programos paleidimą, rodymo vietą, priimamo teksto 
formatą ir saugomos informacijos kiekį. Pakeitimai atliekami pasirenkant iš sąrašo ir keičiant langelio bei akutės 
žymėjimą prieš atitinkamas nuostatas bei keičiant skaičius lauke (įrašoma arba didinama-mažinama rodyklėmis). 

 
Grupėje Programos paleidimas nustatoma ar tvarkyklė pasileidinės kartu su OS ar bus įjungiama rankiniu būdu.  
Pažymėjus langelį prieš Paleisti iš karto startuojant OS –tvarkyklė Mainukai pradės veikti po kiekvienos naujos OS 
įkrovos. 
Grupėje Rodymo vieta ekrane pasirenkama vieta kurioje bus pateikiamas Mainukų langas.  
Pažymėjus langelį prieš Šalia pelytės ar teksto žymeklio –  Mainukų langai pateikiami šalia žymeklio.  
Pažymėjus langelį prieš Fiksuota vieta (po paskutinio užvėrimo) –  Mainukų langai pateikiami toje pačioje vietoje, kur 
buvo išjungtas paskutinis langas. 
Grupėje Teksto formatas įterpiant, kopijuojant yra pasirenkama, kokiu formatu bus priimamas ir pateikiamas tekstas į ir 
iš Mainukų lango.  
"Plain text" - tik tekstas (naudojamas numatytasis šriftas) 
"Rich Text Format" - su šriftų stiliais ir formatavimais 
Grupėje Įrašų apribojimai nustatomas maksimalus kopijuojamo teksto dydis į Mainukų atmintį . 
Nustatomas skaičiais pasirenkant reikiamą dydį rodyklėmis arba įrašant skaičius, bei slankioje juostoje keičiant žymeklio 
padėtį. Zona išskirta juostoje nurodo optimaliausią parametrą programos darbui. 
Pakeitimai išsaugomi tik spustelėjus ant mygtuko Išsaugoti. Langas uždaromas mygtuku Išeiti. 
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Nuostatų tema Teksto paėmimas 

 
Temoje Teksto paėmimas  yra nuostatų grupės, nustatančios kokiu būdu ir kokios apimties tekstą programa pasiims į 
savo langą.  Pažymėtas langelis ar apskritimas įjungia savybę, nurodytą šalia langelio ar apskritimo.  Pasirinkti įrašai ir 
skaičiai lentelėse nurodo pasirinktų savybių vykdymo tvarką. 

 
Grupėje Teksto paėmimas pažymėjus langelį prieš užrašą  Paimti tekstą, paspaudus klavišų derinį  – tekstas esantis ties 
pelės žymekliu į Mainukų saugyklą bus imamas nuspaudus pasirinktą klaviatūros ir pelės klavišų derinį. Geriausiai 
tinkantis klaviatūros ir pelės klavišų derinys pasirenkamas pažymint atitinkamus įrašus lentelėje Klavišų derinys.  
Klaviatūros:                   Pelės:  
Ctrl                                  Kairysis  
Shift                                Vidurinis  
Alt                                   Dešinysis 
Pastaba. Pasirinktas klaviatūros ir pelės klavišo derinys kartais gali sutapti su deriniu, kuris jau naudojamas kitoje 
programoje (pvz. programoje „Anglonas“). Tokiu atveju reikia pasirinkti kitokį derinį. 
Pažymėjus langelį prieš Naudoti OCR  – tekstas esantis ties pelės žymekliu paveiksliuke ar kitoje nekopijuojamoje vietoje, 
bus analizuojamas su optiniu ženklų atpažinimu ir atpažintas teksto epizodas įkeliamas į langą.  
Grupėje Žodžių skaičius pažymėjus apskritimą prieš užrašą  Paimti visą pastraipą , pelės žymeklio buvimo vietoje į bus 
bandom išskirti visą teksto pastraipą, o ją identifikavus įkelti į langą. 
Pažymėjus apskritimą prieš užrašą  Paimti keletą aplinkinių žodžių , pelės žymeklio buvimo vietoje į bus bandom išskirti 
žodžius prieš ir už žymeklio, o juos nustačius įkelti į langą. žodžių skaičius prieš ir už žymeklio nurodomas lentelėje:  
           Žodžių skaičius 
                        prieš žodį :    5 
                        po žodžio:    5 
Pakeitimai išsaugomi tik spustelėjus ant mygtuko Išsaugoti. Langas uždaromas mygtuku Išeiti. 
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Nuostatų tema Istorijos įrašai 

 
Temoje Istorijos įrašai  yra keičiamas maksimalus istorijos įrašų kiekis saugomų istorijos sąraše, bei įrašų atvaizdavimo 
būdas. Pakeitimai atliekami keičiant langelio žymėjimą bei pasirenkant skaičius lauke (įrašoma arba didinama-mažinama 
rodyklėmis). 

 
Grupėje  Istorijos kaupimas  yra keičiamas maksimalus istorijos įrašų skaičius, kuris saugomas atskirame Istorijos lange. 
Po užrašu  Maksimalus įrašų kiekis istorijos sąraše:  esančiame lauke galima įrašyti norimą skaičių nuo 3 iki 99 vienetų. 
Skaičių didinti arba mažinti galima rodyklėmis. Rodyklėmis arčiau skaitmens skaičius keičiamas po 2 vnt., o rodyklėmis 
toliau nuo skaitmens skaičius keičiamas po 5 vnt. 
Pažymėjus langelį prieš užrašą  Išsaugoti programų piktogramas ir pavadinimus, istorijos sąraše prie įrašų rodomos 
piktogramos programų iš kurių kopijuotas tekstas pateko į istoriją. Nepavykus išgauti programos piktogramos bus 
rodomos vyšnaitės.  Nepažymėjus langelio prieš įrašus rodomos tik vyšnaičių piktogramos. Skirtingų piktogramų 
rodymas padeda greičiau pastebėti norimą teksto epizodą istorijos sąraše. 

 
Pakeitimai išsaugomi tik spustelėjus ant mygtuko Išsaugoti. Langas uždaromas mygtuku Išeiti. 
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Nuostatų tema Vaizdas 

 
Temoje Vaizdas yra nuostatos, keičiančios tvarkyklės langų rodymą. Pakeitimai atliekami keičiant langelio žymėjimą 
prieš atitinkamas nuostatas, pasirenkant tinkamą poziciją iš sąrašo arba keičiant skaičius lauke (įrašoma arba didinama-
mažinama rodyklėmis). 

 
Grupėje  Redagavimo langelio permatomumas  pažymėjus langelį prieš užrašą Naudoti permatomumą, kai langelis 
neaktyvus , įjungiamas režimas, kuris neaktyvius langus daro permatomais. 
Langų persimatymo režimas suveikia po kelių sekundžių, kai tik pelės žymeklis atsiduria už lango ribų. Nepermatomumas 
nustatomas procentais pasirenkant reikiamą dydį rodyklėmis arba įrašant skaičius, bei slankioje juostoje keičiant 
žymeklio padėtį. Skaičius 5 nustato praktiškai visiškai permatomą langą (lieka tik jo šešėlis), o skaičius 100 nustato 
visiškai nepermatoma langą. Zona išskirta juostoje nurodo rekomenduojamą parametrą. 
Grupėje  Numatytasis šriftas "Mainukų" lange pasirenkamas šriftas, jo dydis ir stilius, kuriuo bus rodomas tekstas 
Mainukų lange.  
Šrifto pavadinimas pasirenkamas išskleidus meniu sąrašą, o jo dydis nustatomas rodyklėmis arba įrašant skaičius.   
Šrifto nustatomas žymint langelius esančius po užrašu Stilius 
    Bold  
    Italic  
Nepažymėti langeliai reiškia pasirinkimą Normal., o pažymėti abu langeliai reiškia pasirinkimą Bold Italic.   
Langelyje galima matyti vaizdą, kaip keičiasi tekstas keičiant šriftus ir jo dydžius.  
Tekstas langelyje vadinamas "Pangrama" – tai trumpas ir neturintis prasmės tekstas, kuriame yra visos abėcėlės raidės. 
Pakeitimai išsaugomi tik spustelėjus ant mygtuko Išsaugoti. Langas uždaromas mygtuku Išeiti. 
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Nuostatų tema Klavišai 

 
Temoje Klavišai yra keičiami klavišų deriniai programos operacijų vykdymui.  Įrašai laukeliuose parodo operacijos 
vykdymui pasirinktą derinį. 

 
Esamą klavišų derinį pakeisti galima pastačius teksto žymeklį į atitinkamą laukelį ir vienu metu nuspaudus kitą klavišų 
derinį, o po to spragtelėjus ant įrašo Nustatyti.   
  
Pastaba. Pasirinktas klaviatūros klavišų derinys kartais gali sutapti su deriniu, kuris jau naudojamas operacinėje 
sistemoje arba kitoje veikiančioje programoje. 

Apie tokį sutapimą informuoja paveiksliukas šalia lauko su įrašu . Tokiu atveju reikia pasirinkti kitokį derinį. 
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Nuostatų tema Priedai ir kita 

 
Temoje Priedai ir kita yra yra dvi nuostatų grupės.  

 
Grupėje VDU Vertimas,  spragtelėjus ant „Patikrinti ryšį“, tikrinamas ryšys su VDU mašininio vertimo serveriu.  
Pateikiama nuoroda į svetainę iš kurios galima atsisiųsti VDU mašininio vertimo įskiepį, leidžiantį  versti angliškus tekstus 
į lietuvių kalbą Mainukų lange. 
Grupėje Programos atnaujinimai , spragtelėjus ant „Patikrinti ar yra atnaujinimų“, jungiamasi prie serverio ir tikrinama 
ar yra naujesnė programos versija. 
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