
                                                   KAI KURIOS RAŠYMO TAISYKLĖS 

 

Rašymo pavyzdys Paaiškinimai 

–10    

+15    

≤15    

±15 

20±5 

neigiamieji skaičiai rašomi be tarpo 

teigiamieji skaičiai rašomi be tarpo 

be tarpo 

be tarpo  

be tarpo tarp skaičių 
137

Cs     be tarpo 

10–15 kg 

XX–XXI a. 

14.30–17.00 

riboms žymėti nuo–iki tarpas tarp skaičių nerašomas 

0,1 cm
2
/year

–1
 žymint tam tikras dimensijas, kai reikia nurodyti kokio 

nors fizinio dydžio santykį su pasirinktos vienetų sistemos 

pagrindiniais dydžiais, tarpas nepaliekamas 

D = 0,20 cm
2 

 

1 min = 60 s  

Lygybės ženklas, esantis tarp dviejų dėmenų (skaičių, 

raidžių ar skaičių ir raidžių), rašomas su tarpais  

50 %, 50 m, 50 kg, 50 A, 50 Pa 

60°,
 
60′, 60″ 

 

tarp skaitinės vertės ir matavimo vieneto paliekamas tarpas 

Išimtis daroma laipsniui, sekundei, minutei – tarp 

skaičiaus ir matavimo vieneto tarpelio nereikia 

1 h = 60 min = 3600 s  tarptautiniai laiko matavimo vienetai rašomi be taškų 

10 val. 5 min. 15 sek.  laiko matavimo vienetai, išreikšti lietuviškomis 

santrumpomis, rašomi su taškais 

M 1:50 000  žymint mastelį tarp skaičių tarpas nedaromas 

80:120 mm Hg 

15.30:16 val.  

santykis žymimas be tarpų 

 

20×30 cm nurodant daikto matmenis ar dydžių santykį tarpas 

nerašomas  

+, –, ×, ·,  :   matematiniai ženklai formulėse rašomi su tarpais 

12,5 < S < 25…  

P > 0,05…  

nelygybės rašomos su tarpais 

1,5; 1,52  

35 784; 1 548 255; 118 201 794    

 

 

dešimtainės ir šimtainės skiriamos kableliais 

dideli skaičiai žymimi grupuojamais skaitmenimis po tris 

iš dešinės; grupės skiriamos tarpeliu, nerašomas nei 

kablelis, nei taškas 

<…>  

1000 l  

 

Praleistos vietos citatoje žymimos daugtaškiu skliaustuose 

Tūrio matavimo vienetas litras žymimas l (pasviruoju 

šriftu) 

1,602·10
–19 

(6,674±0,001)·10
–11

 m
3
·kg

–1
·s

–2
 

kai vieną skaičių arba matavimo vienetą sudaro du 

dėmenys, susieti daugybos ženklu, tarpai tarp jų nededami; 

atkreiptinas dėmesys, kad tokiais atvejais rašomas 

daugybos ženklas„·“, o ne „×“ 

65 °C, 135 °K  Rašoma ne nulis, o ženklelis ° (kodas – alt+0176) 

 


