Ar taisyklingas pasakymas „Kreiptis adresu...“?
Pasakymas kreiptis adresu taisyklingas (plg. kreiptis telefonu). Toliau nurodant gatvę ir
kitus adreso elementus po žodžio adresu rašomas dvitaškis, pvz.: Kreiptis adresu: Vilnius,
Švitrigailos g. 18, 3 aukštas, 315 kab. Kreiptis adresu: Kaunas, Gedimino g. 47, 102 kab. (žr.
„Kanceliarinės kalbos patarimus“).
Prieš interneto adresą dvitaškis paprastai nededamas, pvz.: Daugiau informacijos žr.
interneto svetainėje adresu www.vlkk.lt.
Ar vartotini kanceliarizmai „aukščiau“, „žemiau išvardyta“?
Semantiškai tiksliau sakyti pirmiau, anksčiau išvardyta (minėta); toliau
(minėta) (žr. „Kanceliarinės kalbos patarimus“, Vilnius, 2002, p. 329).

išvardyta

Ar žodelis „iki“ vartotinas reikšme „kol“?
Taip, žodelis „iki“ gali būti vartojamas kaip jungtukas reikšme „kol, ligi“ (žr. „Dabartinės
lietuvių kalbos žodyną“, 2013), pvz.: Gaisras užgesintas, iki atvykstant priešgaisrinėms gelbėjimo
pajėgoms.
Čia jungiami šalutiniai dėmenys, todėl būtinas kablelis.
Kuo keisti žodžių junginį „esant reikalui“?
Vietoj žodžių junginio esant reikalui geriau vartoti prireikus, jei reikia, pvz.: Grupė gali
esant reikalui (geriau prireikus) į pratybas pasitelkti suinteresuotųjų institucijų atstovus.
Dokumentai registruojami ir esant reikalui (geriau jei reikia) dauginami.
Santrumpos „žr.“ vartosena
Žodį žiūrėk tekste įprasta trumpinti žr. (ne žiūr.), pvz.: Žr. pastabas 3 puslapyje. Priemonės
numatytos kalendoriniame plane (žr. protokolą).
Santrumpa žr. taip pat vartojama tekste minint lentelių, paveikslų, iliustracijų numerius ar
pavadinimus, pvz.: Norint užsiregistruoti sistemoje, būtina užpildyti visus privalomus laukus ir
paspausti mygtuką „Registruotis“ (žr. 1 pav.). Sąrašas pateikiamas toliau (žr. Metodikos 1 priedą).
Paspauskite nuorodą (žr. 2 iliustraciją) ir pateksite į reikalingą puslapį. Numerio skaitmuo
rašomas prieš pažymimąjį žodį (žr. 5 lentelę). Įsidėmėtina, kad rašoma ne žr. lentelę 5 ir ne žr.
lentelę Nr. 5.
Vartoti santrumpą žr. rekomenduojama (privalomumas bendrose rašybos taisyklėse
nereglamentuotas). Vartojama be prielinksnio (žr. į ką), nes konstrukcija be prielinksnio (žr. ką)
bendresnė, tinkama visais atvejais.
Ar vartotinas žodžių junginys „pilnas adresas“?
Geriau nevartoti. Turėtų būti visas adresas, nesutrumpintas adresas (žr. „Kanceliarinės
kalbos patarimus“).
Kaip kirčiuoti vardažodį ALYTUS?
Alytus yra ketvirtosios kirčiuotės vietovardis. Linksniuojant dažniausiai kirčiuojamas žodžio
galas. Taisyklingai kirčiuotina Alytus, Alytaus, ties Alytumi, Alytuje. Įsidėmėtina: Alytus yra vienas
seniausių Lietuvos miestų. Atvykau iš Alytaus. Ties Alytumi degė pieva. Gyvenu Alytuje.
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