
 

Universaliosios pašto paslaugos  
teikimo taisyklių    
priedas      

 
ADRESO RAŠYMO PAVYZDŽIAI 

 
1. Lietuvos Respublikoje siunčiama pašto siunta adresuojama taip: 
1.1. gavėjo pavadinimas – fizinio asmens vardas (ar vardo raidė) ir pavardė arba įstaigos 

pavadinimas – rašomas naudininko linksniu; adresuojant registruotąją, įvertintąją pašto siuntą arba 
pašto siuntą, siunčiamą į gyvenamąją vietovę, kurioje nėra gatvės pavadinimo ir namo numerio, 
rašomas visas fizinio asmens vardas: 

 
Vardenei Pavardenei (ar V. Pavardenei) 
 
Akcinei bendrovei Lietuvos paštui 
 
1.2. jeigu pašto siunta įstaigos adresu siunčiama konkrečiam darbuotojui, pirma rašomas 

įstaigos pavadinimas kilmininko linksniu, po to darbuotojo pareigų pavadinimas, vardas (ar vardo 
raidė) ir pavardė – naudininko linksniu: 

 
Susisiekimo ministerijos  
Ekonominės analizės  skyriaus vedėjui 
Vardeniui Pavardeniui 
 
1.3. jeigu pašto siunta įstaigos adresu siunčiama konkrečiam darbuotojui, bet nežinomos jo 

pareigos, pirma rašomas darbuotojo vardas (ar vardo raidė) ir pavardė naudininko linksniu, kitoje 
eilutėje – įstaigos pavadinimas vardininko linksniu: 

 
V. Pavardeniui 
Susisiekimo ministerija 
 
1.4. adresuojant pašto siuntą, siunčiamą į savivaldybės centrą, po gavėjo pavadinimo 

rašomas gatvės (aikštės, prospekto ar pan.) pavadinimas, namo ir buto numeriai (tarp jų rašomas 
brūkšnelis), pašto kodas ir miesto pavadinimas: 

 
Vardenei Pavardenei 
Gėlių g. 12-3 
20115 Ukmergė 
 
1.5. adresuojant pašto siuntą, siunčiamą į gyvenamąją vietovę, kuri nėra savivaldybės 

centras, tačiau kurioje yra universaliosios pašto paslaugos teikimo vieta, po gavėjo pavadinimo 
rašomas gatvės pavadinimas, namo ir buto numeriai (tarp jų rašomas brūkšnelis) arba namo 
numeris, gyvenamosios vietovės pavadinimas, pašto kodas ir savivaldybės pavadinimas: 

Vardeniui Pavardeniui 
Taikos pr. 4 
Dusetos 
32305 Zarasų r. sav. 



  

1.6. adresuojant pašto siuntą, siunčiamą į gyvenamąją vietovę, kuri nėra savivaldybės 
centras, jeigu universaliosios pašto paslaugos tiekimo vieta yra ne gavėjo gyvenamojoje vietovėje, 
po gyvenamosios vietovės pavadinimo rašomas gavėją aptarnaujančios universaliosios pašto 
paslaugos teikimo vietos pavadinimas, po to pašto kodas ir savivaldybės pavadinimas: 

 
Vardenei Pavardenei 
Girsūdų k. 
Daujėnų pšt. 
39200 Pasvalio r. sav. 
 
1.7. adresuojant pašto siuntą, siunčiamą iki pareikalavimo arba į pašto dėžutę, po gavėjo 

pavadinimo rašomi paryškinti žodžiai Iki pareikalavimo arba pašto dėžutės numeris, 
universaliosios pašto paslaugos teikimo vietos pavadinimas, pašto kodas, miesto (savivaldybės) 
pavadinimas: 

 
Vardeniui Pavardeniui 
Iki pareikalavimo 
Alantos pšt. 
33037 Molėtų r. sav.  
 
Vardenei Pavardenei 
P. d. 55 
16-asis paštas 
45006 Kaunas  
 
1.8. siuntėjo pavadinimas rašomas vardininko linksniu; siuntėjo adresas rašomas taip pat 

kaip gavėjo: 
  
Vardenis Pavardenis 
Girsūdų k. 
Daujėnų pšt. 
39200 Pasvalio r. sav. 
 
Vilniaus „Vilties“ gimnazija 
Gedimino pr. 159 
07181 Vilnius 
 
2. Iš Lietuvos Respublikos į užsienio valstybę siunčiama pašto siunta adresuojama taip: 
2.1. gavėjo pavadinimas ir adresas ant pašto siuntos rašomi tiksliai ir įskaitomai lotyniškais 

rašmenimis ir arabiškais skaitmenimis; valstybės, į kurią siunčiama pašto siunta, pavadinimas 
rašomas didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis anglų arba prancūzų kalba: 

 
Monsieur Pierre Noir 
Rue du Midi 26 
1009 Pully 
SUISSE  

 



  

2.2. siuntėjo pavadinimas ir adresas rašomas taip: 
 
Vardenis Pavardenis 
Subačiaus g. 120 
LT-11345 Vilnius 
LITHUANIA 
 
2.3. adresuojant pašto siuntą, siunčiamą iki pareikalavimo, po gavėjo pavadinimo rašomi 

paryškinti žodžiai Poste restante, pašto paslaugos teikimo vietos, kurioje bus įteikta pašto siunta, 
pavadinimas, valstybės pavadinimas (didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis anglų arba prancūzų 
kalba): 

 
Mademoiselle Louise Bertholet 
Poste restante 
CH-1211 Genéve 13 
SUISSE 
 

______________________ 
 
 


