ADRESŲ RAŠYMAS
Bendrą Lietuvos Respublikos teritorijoje esančių nekilnojamųjų daiktų adresų struktūrą ir
adresų rašymą nustato Adresų formavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2002 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 2092 „Dėl Adresų formavimo taisyklių patvirtinimo“. Minėtos
taisyklės yra privalomos valstybės ir savivaldybių informacinėms sistemoms, kur reikia nurodyti
fizinio asmens adresą arba juridinio asmens buveinę. Jose nustatyta, kad rašant adresą, jo
sudedamosios dalys išdėstomos taip:
1) savivaldybė (išskyrus atvejus, kai adreso objektas yra savivaldybės centre);
2) seniūnija (išskyrus miestų seniūnijas);
3) gyvenamoji vietovė;
4) gatvė (išskyrus gyvenamąsias vietoves, kuriose gatvės nesudaromos);
5) žemės sklypo, pastato ar pastatų komplekso numeris gatvėje ar gyvenamojoje vietovėje;
6) korpuso numeris, jeigu jis yra suteiktas;
7) buto ar negyvenamosios patalpos numeris (jeigu patalpa yra adreso objektas);
8) adreso objekto pavadinimas (jeigu jis suteiktas).
Adresų formavimo taisyklių priede pažymima, kad:
1) jeigu adreso objektas yra savivaldybės centre, rašant adresą, jo sudedamosios dalys
(miestas, gatvė, namo numeris, korpuso numeris (jeigu yra), buto numeris (jeigu yra) išdėstomos
taip: Tauragė, Respublikos g. 2; Tauragė, Prezidento g. 27, Tauragė, Gedimino g. 21A;
2) jeigu adreso objektas yra ne savivaldybės centre, rašant adresą, jo sudedamosios dalys
(savivaldybė, miestas (miestelis), gatvė, namo numeris, korpuso numeris (jeigu yra), buto numeris
(jeigu yra), arba savivaldybė, seniūnija, kaimas, gatvė (jeigu yra), namo numeris, buto numeris
(jeigu yra) išdėstomos taip: Tauragės r. sav., Mažonų sen., Mažonų k., Tujų g. 13, Tauragės r.
sav., Skaudvilė, Vilniaus g. 14, Tauragės r. sav., Žygaičiai, Žygaičių g. 17.
Pastaba. Pastato ar pastatų komplekso numeris rašomas skaičiumi (-iais) arba skaitmens
(-ų) ir didžiosios raidės kombinacija, todėl nurodant adresą prie namo ar buto numerio rašoma
didžioji raidė, pvz., Tauragė, Stoties g. 25A.
Rišliame tekste adresas dažniausiai rašomas taip: Vardenis Pavardenis gyvena Tauragėje,
Vytauto g. 83 arba Kreiptis: Tauragė, Respublikos g. 2, 116 kab.
Parengta pagal Adresų formavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002
m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 2092 „Dėl Adresų formavimo taisyklių patvirtinimo“, ir
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Konsultacijų banką

