Būdingesnės politikų kalbos klaidos, pastebėtos 2017 m. gegužės mėn.
televizijos, radijo laidose ir Lietuvos Respublikos Seimo posėdžių transliacijose
Gramatikos klaidos
Linksnių vartojimo klaidos
jeigu yra ryškios idėjos (=ryškių idėjų), tai asmenybės (=asmenybių) toms idėjoms
paremti atsiranda
šiai dienai (=šiandien, dabar) aukštosios mokyklos išgyvena ne pačią lengviausią
finansinę situaciją
lėšos nukreiptos atlyginimų padidinimui (=atlyginimams didinti)
tėvus (=tėvams) atstovaujančios organizacijos
klausydami tą rusų propagandą (=tos rusų propagandos)
ieškant įvairių motyvų, tame tarpe ir tautinių (=tarp jų ir tautinių)
nematau tame (=čia) didelės problemos
svarstys dviejų savaičių bėgyje (=per dvi savaites)
viskas čia tvarkoje (=gerai)
Prielinksnių vartojimo klaidos
gal pas jus yra tokia tradicija (=jūs turite tokią tradiciją)
skauda už tai (=dėl to), kas atsitiko
Bendraties vartojimo klaidos
jūs nieko nepadarėt, kad sustabdyti (=sustabdytumėte) ekspresą
nesu tiek išprotėjęs, kad siūlyti (=siūlyčiau) priemones, kurių niekas nepriimtų
politikas gali siūlyti priemones, kad pasirodyti (=pasirodytų)
jeigu pažiūrėt (=pažiūrėtume) į Ukrainą, tai penkis kartus daugiau žuvo civilių žmonių
negu kariškių
Padalyvio klaida
papildant (=papildydamas) premjerą, noriu pasakyti
Įvairių formų vartojimo klaidos
dėkui, pirmininkaujanti (=pirmininke)
du (–dveji) su puse metų
dvidešimt penkis (–penkerius) ar kiek metų
Žodyno klaidos
bandyt kažką tai (=ką nors) daryt
turės išsikelti kažkur tai (=kažkur; kur nors) į užsienį
kažkaip tai (=kažkaip) agresyviai atrodyti
kokią tai (=kokią nors) jungtinę ministeriją
jeigu aš susidedu daiktus, reiškiasi (=vadinasi), aš su viskuo sutinku
neleidžia nuimti (=panaikinti) mokesčių nuo minimalios algos
prokuroras prašo nuimti (=naikinti) imunitetą
Kremliaus įtakojami (=veikiami) politikai
tikrai esame pasiryžę apjungti (=sujungti) labai nemažą skaičių tų urėdijų

apjungimo (=jungimo) kriterijų
apie pilną (=visišką) reklamos draudimą
prieisim prie sekančio (=kito) etapo
sekančią (=kitą) dieną sakom
užtikrintų vieningą (=bendrą; vieną) standartą
visai nesenai (=neseniai) buvo
politinės valios gali neužtekti, bet tuo pačiu (=kartu) mes inicijuojame diskusiją
imituojamas taip vadinamas (=imituojamas vadinamasis) Karaliaučiaus deblokavimas
Kirčiavimo klaidos
parlamentas (=parlameñtas)
departamentas (=departameñtas)
momentas (=momeñtas)
argumentas (=argumeñtas)
komitetas (=komitètas)
projektas (=projèktas)
objektas (=objèktas)
procesas (=procèsas)
kabinetas (=kabinètas)
produktas (=prodùktas)
dialogas (=dialògas)
alkoholis (=alkohòlis)
prokuratūra (=prokuratūrà)
perspektyva (=perspektyvà)
iniciatyva (=iniciatyvà)
klausimai (=kláusimai)
Vietovardžiai
Kėdainiai (=Kėdáiniai)
Vokietija (=Vokietijà)
Prancūzija (=Prancūzijà)
Kláipėdos (=Klaĩpėdos) universitetas
Šalčininkų (=Šalč̃ ininkų) rajonas
Varėnos (=Varėnos) rajonas

