
Kiekvienais metais tikrinama Kaune registruotų įmonių interneto svetainių kalba. 

Tikrinant interneto svetaines pastebėta, kad daromos tos pačios kalbos klaidos, todėl buvo parengtos 

rekomendacijos interneto svetainių rengėjams.  

 

REKOMENDACIJOS INTERNETO SVETAINIŲ RENGĖJAMS 

ADRESO RAŠYMAS 

Pastato ar pastatų komplekso numeris rašomas skaičiumi (-iais) arba skaitmens (-ų) ir 

didžiosios raidės kombinacija (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 23 d. nutarimu 

Nr. 2092 patvirtintos Adresų formavimo taisyklės.) Tarp skaitmens ir raidės tarpas nepaliekamas. 

Tarp namo ir buto numerių skaičių rašomas brūkšnelis be tarpų. 

Blogai   Turi būti 

Jonavos g. 62 E  Jonavos g. 62E 

Birželio 23-iosios g. 27b  Birželio 23-iosios g. 27B 

Baršausko g. 66a  K. Baršausko g. 66A 

Daukanto g. 3 – 1  S. Daukanto g. 3-1 

Nuo 2011-01-01 kampiniai adresai nesudaromi (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 

ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. IV-57 patvirtintas naujas Numerių pastatams, patalpoms 

ir butams suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašas). Gatvių sankryžoje esantiems namams 

suteikiamas tik vienas numeris. Jei būtina rašyti kampinio namo adresą, reikia rašyti abu gatvių 

pavadinimus ir namų numerius. Tarp gatvių pavadinimų rašomas pasvirasis brūkšnys su tarpais iš 

abiejų pusių.                                                

Blogai   Turi būti 

Kęstučio g.5/ Daukanto g.2 Kęstučio g. 5 / S. Daukanto g. 2 

Žemaičių g. 29/Aukštaičių g. 2 Žemaičių g. 29 / Aukštaičių g. 10  

Jei gatvės pavadinimą sudaro asmenvardis, rašomas visas vardas arba vardo raidė. Tarp 

vardo raidės ir pavardės paliekamas tarpelis. 

Blogai   Turi būti 

Juozapavičiaus pr.   A. Juozapavičiaus pr. 

Daukanto g.   S. Daukanto g. 

Lukšio g.   P. Lukšio g. 

Juozapavičiaus g.  A. Juozapavičiaus pr. 
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Jei gatvės pavadinimą sudaro du ar daugiau žodžių, visi savarankiški žodžiai pradedami 

rašyti didžiąja raide. 

Blogai   Turi būti 

Geležinio vilko g.  Geležinio Vilko g. 

Radvilų dvaro g.  Radvilų Dvaro g. 

Amerikos lietuvių g.  Amerikos Lietuvių g. 

Bernardinų plytinės g.  Bernardinų Plytinės g. 

Valdovo žirgyno g.  Valdovo Žirgyno g. 

Vandens lelijų takas  Vandens Lelijų takas 

Žalčio karūnos al.  Žalčio Karūnos al.  

Gatvių nuorodos rašomos mažosiomis raidėmis. Įprastiniai gatvių nuorodų 

sutrumpinimai: gatvė – g., skersgatvis – skg., akligatvis – aklg., alėja – al., prospektas – pr., aikštė – 

a., skveras – skv. Paprastai netrumpinamos rečiau vartojamos nuorodos; prireikus trumpinama taip: 

takas – tak., plentas – pl., kelias – kel., kl., aplinkkelis – aplinkl., vieškelis – vieškl., krantinė – krant. 

(VLKK 2004-12-02 rekomendacija Nr. 14 (R-2) dėl gatvių sudarymo ir rašymo). 

Prieš interneto adresą ir kontaktinę informaciją dvitaškis nerašomas 

Blogai    Turi būti 

Interneto adresas: www.pepperpizza.lt  Interneto adresas www.pepperpizza.lt 

Interneto svetainė: www.alkava.lt  Interneto svetainė www.alkava.lt 

Kontaktinė informacija:    Kontaktinė informacija 

El. paštas:    El. paštas 

Informacija:     Informacija 

TELEFONŲ RAŠYMAS 

Telefonų ir faksų numeriai rašomi vadovaujantis Nacionalinių ir tarptautinių telefono 

ryšio numerių rašymo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo 

tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1V-1162. Jei nurodomas vienas telefono 

ar fakso numeris, po žodžio (ar jo santrumpos) nereikia dvitaškio. Nereikia rašyti Nr. ar nr.  

Blogai   Turi būti  

Tel.: (37) 314466   Tel. (8 37) 31 44 66 

Tel.: +37060266353  Tel. +370 602 66 353 

http://www.pepperpizza.lt/
http://www.pepperpizza.lt/
http://www.alkava.lt/
http://www.alkava.lt/
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Tel. Nr.:+370 616 84794   Tel. +370 616 84 794 

Tel. nr.:+370 616 84794   Tel. +370 616 84 794 

Faks.: (8 37) 47 35 28  Faks. (8 37) 47 35 28 

 

SANTRUMPŲ RAŠYMAS 

Tarp dviejų sutrumpinimų, sutrumpinimo ir po jo einančio žodžio, skaičiaus ir 

sutrumpinimo paliekamas tarpelis. Tarp dviejų sutrumpinimų nerašomas pasvirasis brūkšnys. 

Blogai   Turi būti 

A/k; a/k   A. k.; a. k.; asm. k. (asmens kodas) 

B/K; B/k   B. k.; b. k. (banko kodas) 

A/S; a/s   A. sąsk.; Atsisk. sąsk.; a. s. (atsiskaitomoji sąskaita) 

Į/K; Į/k   Į. k.; į. k. (įmonės kodas) 

Po matų simbolių nededamas taškas  

Blogai   Turi būti 

m. (metrai)   m (metrai) 

cm. (centimetrai)  cm (centimetrai) 

kg. (kilogramai)  kg (kilogramai) 

Eur. (eurai)   Eur (eurai) 

ct. (centai)   ct (centai) 

L.; l. (litrai)   L; l (litrai) 

Prie romėniškų skaitmenų galūnės  nededamos 

Blogai   Turi būti 

I-as aukštas   I aukštas 

III-ia kategorija  III kategorija  

I-oji VIETA   I VIETA 

Prie arabiškų skaitmenų gali būti pridedamos galūnės 

1-asis skyrius 

2-asis skyrius 
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3-iasis (ne 3-asis) skyrius 

4-asis skyrius 

Tarp dviejų vardų joks skyrybos ženklas nerašomas 

 

Blogai   Turi būti 

Saulė-Vasara Pavasarienė   Saulė Vasara Pavasarienė 

Tarp dvigubos pavardės rašomas brūkšnelis nepaliekant tarpų iš abiejų pusių 

Blogai   Turi būti 

 Vasaraitė Pavasarienė  Vasaraitė-Pavasarienė 

BRŪKŠNIŲ IR BRŪKŠNELIŲ RAŠYBA 

 Praleistas žodis: ilgas brūkšnys su tarpais iš abiejų pusių  

Blogai   Turi būti 

Jonas-geras draugas.  Jonas – geras draugas. 

Dvigubas pavadinimas, brūkšnelis tarp žodžių be tarpų 

Blogai   Turi būti 

kavinė – baras   kavinė-baras  

Kavinė – Baras   Kavinė-baras     KAVINĖ-BARAS 

Lopšelis – Darželis   Lopšelis-darželis  LOPŠELIS-DARŽELIS  

 

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

Blogai   Turi būti 

10-15 val.   10–15 val. 

15-35 kg   15–35 kg 

5-20 m   5–20 m 

6-7 Eur   6–7 Eur 

 

Pirmadieniais–penktadieniais Pirmadieniais–penktadieniais 
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Ryga-Panevėžys-Kaunas  Ryga–Panevėžys–Kaunas 

SIMBOLINIŲ PAVADINIMŲ RAŠYMAS 

Simboliniai pavadinimai išskiriami keliais būdais: kabutėmis, spalva, kitokiu šriftu, 

raidžių dydžiu. 

Blogai   Turi būti  

Grožio salonas Laimė  Grožio salonas „Laimė“         Grožio salonas Laimė  

Grožio salonas Laimė             Grožio salonas LAIMĖ 

Grožio salonas Laimė 

 

Lažybų punktas Sėkmė  Lažybų punktas „Sėkmė“      Lažybų punktas Sėkmė  

   Lažybų punktas Sėkmė          Lažybų punktas SĖKMĖ 

   Lažybų punktas Sėkmė 

 

Lietuviški simboliniai pavadinimai, vartojami prieš nomenklatūrinį žodį arba be 

nomenklatūrinio žodžio, yra linksniuojami.  

 

Blogai   Turi būti 

„Randa“ salonas  „Randos“ salonas 

ALKAVA naujienos  ALKAVOS naujienos 

„Ringuva“ prekės  „Ringuvos“ prekės 

 

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

Blogai                                                         Turi būti 

UAB "Vaivora"                                          UAB „Vaivora“ 

"Simena"       „Simena“ 

 

Žodžių junginys, sakinys ar kitoks tekstas pradedamas rašyti didžiąja raide, viduryje jo 

bendriniai žodžiai rašomi mažąja raide, tikriniai – didžiąja. 

Blogai   Turi būti 

Mano duona  Mano duona 
    kepyklėlė                            Kepyklėlė  
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   Grakštuolė      Grakštuolė 

 grožio salonas  Grožio salonas 

      Radharanė         Radharanė 

vegetarinis restoranas  Vegetarinis restoranas 

 

įsigykite naują televizorių   Įsigykite naują televizorių  

Odontologijos Klinika   Odontologijos klinika  

Automobilių Servisas   Automobilių servisas  

Puikus aistės pasiūlymas    Puikus Aistės pasiūlymas  

 

 

  

 


