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PASTATŲ, JŲ KOMPLEKSŲ IR KORPUSŲ NUMERIŲ RAŠYMO ANT PASTATŲ SIENŲ 

PRITVIRTINAMŲ LENTELIŲ STANDARTO IR PADIDINTŲ NUMERIŲ, UŽRAŠOMŲ 

ANT PASTATŲ, JŲ KOMPLEKSŲ AR KORPUSŲ SIENŲ, SPALVŲ IR FORMOS 

NUSTATYMO APRAŠAS 

 

I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

 

1. Pastatų, jų kompleksų ir korpusų numerių ant pastatų sienų pritvirtinamųjų lentelių 

standartai ir padidintų numerių, užrašomų ant pastatų, jų kompleksų ar korpusų sienų, spalvos ir forma 

nustatomi atsižvelgiant į esamą ir ilgai naudojamą pritvirtinamosios lentelės prototipą. 

 

II. REIKALAVIMAI PRITVIRTINAMOSIOMS LENTELĖMS IR 

PADIDINTIEMS NUMERIAMS 

  

2. Pritvirtinamųjų lentelių fonas ir jose pateikta informacija turi būti aiškiai matomi. 

Užrašai turi būti lengvai perskaitomi dieną ir tamsiu paros metu esant dirbtiniam apšvietimui. 

3. Pritvirtinamosios lentelės ir padidinto numerio fonas yra tamsiai žalios spalvos. Kodas 

– RAL 6005 arba jį atitinkantis kitos paletės spalvos kodas. 

4. Pritvirtinamosiose lentelėse ir padidintuose numeriuose rašoma tik registruota 

informacija.  

5. Numerio, jo raidės ir gatvės pavadinimo šriftas – Helvetica Inserat arba kitas panašus 

šriftas. 

6. Rodyklė naudojama pastatų numerių mažėjimo ir didėjimo krypčiai nurodyti. Rodyklės 

smaigalys turi žymėti pastatų numerių mažėjimo kryptį. Rodyklės statusis kampas turi būti apačioje. 

Rodyklė žymima tarp numerio ir gatvės pavadinimo ties numerio pradžia arba pabaiga (priklausomai 

nuo mažėjimo ar didėjimo krypties).  

7. Pritvirtinamųjų lentelių rėmas – 5 cm pločio, reljefinis, sidabro spalvos, panašus į 

prototipo metalinį rėmą. 

8. Padidintų numerių apvadas yra baltas, jo kraštinės plotis – 10 cm. 

9. Pritvirtinamųjų lentelių ir padidintų numerių gamybai būtina naudoti ilgalaikes 

medžiagas. Pritvirtinamosios lentelės tvirtinamos kuo mažiau matomais tvirtinimo elementais.  

 

III. PAVYZDŽIAI IR APIBŪDINIMAS 

 

 

Standarto Nr. 

 

Pavyzdys 

 

Aprašas 

 

 

Esamos 

pritvirtinamosios 

lentelės prototipas 

 

 

 
 

 

Prototipas yra pagamintas iš 

gruntuoto ir emale dažyto 

metalo. Tamsiai žalia lentelė yra 

40 x 40 cm dydžio, užrašai – 

baltos spalvos. Pritvirtinamoji 

lentelė įrėminta masyvaus 

tūrinio sidabro spalvos rėmo. 

Rėmas yra lietas iš aliuminio. 
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Pritvirtinamoji 

lentelė Nr. 1  

 

 

 
 

Bendras dydis su rėmu – 50 x 50 cm 

M 1:10 

 

 

Pritvirtinamosios tamsiai žalios 

lentelės dydis – 40 x 40 cm. 

Numeris, jo raidė, gatvės 

pavadinimas ir rodyklė – baltos 

spalvos. Numerio šrifto aukštis – 

apie 18,5 cm. Gatvės pavadinimo 

didžiosios raidės aukštis – apie 

4,5 cm.  

 

 

Pailginta 

pritvirtinamoji 

lentelė Nr. 2  

 

 

 
 

Bendras dydis su rėmu – 75 x 50 cm 

M 1:10 

 

 

Pailgintos pritvirtinamosios 

tamsiai žalios lentelės dydis – 65 

x 40 cm. Tokia lentelė 

naudojama, kai numeris ar gatvės 

pavadinimas netelpa į standartinę 

lentelę Nr. 1. Prie numerio 

skaičiaus rašoma didžioji raidė 

nepaliekant tarpo. Numeris, jo 

raidė, gatvės pavadinimas ir 

rodyklė – baltos spalvos. Numerio 

šrifto aukštis –apie 18,5 cm, o 

gatvės pavadinimo didžiosios 

raidės aukštis – apie 4,5 cm. 

 

Papildoma 

pailginta 

pritvirtinamoji 

lentelė Nr. 3  

 

 

 
 

Bendras dydis su rėmu – 75 x 50 cm 

M 1:10 

 

 

Papildomos pailgintos 

pritvirtinamosios lentelės dydis – 

65 x 40 cm. Ši lentelė naudojama 

gatvės pavadinimui ir 

didžiausiam bei mažiausiam toje 

gatvėje esančiam numeriui 

pažymėti nurodant pastatų 

numerių mažėjimo ir didėjimo 

kryptį rodykle. Didžioji lentelės 

fono dalis yra baltos spalvos 

(aukštis – 25 cm), kita dalis –  

tamsiai žalios spalvos (aukštis – 

15 cm). Gatvės pavadinimo 

didžiosios raidės aukštis – apie 5 

cm, o numerių šrifto aukštis –apie 

7 cm. Gatvės pavadinimas 

rašomas juoda spalva, numeriai ir 

rodyklė – balta spalva.  
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Padidintas numeris 

Nr. 4  

 

 

 
 

Bendras dydis su apvadu –  

140 x 140 cm arba 215 x 140 cm 

M 1:50 

 

 

Daugiaaukščių pastatų 

kvartaluose pastatams, jų 

kompleksams ir korpusams 

ženklinti vietoj pritvirtinamųjų 

lentelių gali būti naudojami 

padidinti numeriai, užrašomi ant 

pastatų, jų kompleksų ar korpusų 

sienų. Padidintas numeris – tokia 

pati proporcingai 3 kartus 

padidinta lentelė pagal standartą 

Nr. 1 arba Nr. 2, kurios dydis – 

120 x 120 cm arba 195 x 120 cm. 

Fonas – tamsiai žalias, numeris, 

jo raidė, gatvės pavadinimas ir 

rodyklė – balti. Vietoje reljefinio 

rėmo naudojamas baltos spalvos 

10 cm pločio apvadas.  

 

 

 

____________________ 


