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Agnė Klimaitienė

Lietuviškos raidės  
interneto adresuose

Prieš penkiolika metų, 2004  m. kovo 30  d., buvo pradėta registruoti interneto 
domenų (sričių) vardus su savitosiomis lietuvių kalbos abėcėlės raidėmis ą, č, ę, ė, 
į, š, ų, ū, ž. Registravimą tvarko KTU Interneto paslaugų centras „DomReg.lt“. Šie 
vardai vadinami internacionalizuotais domenų vardais (IDN). Dabar srityje lt jau 
turime apie du tūkstančius tokių vardų. Kokie jie?

Kokie būna lietuviški IDN?

Lietuviškas IDN – daugiakalbei terpei pritaikytas domeno vardas, sudarantis ga-
limybę vartoti savitąsias lietuviškas raides. 

Dažnai registruojami vardai, atspindintys įmonės, įstaigos, organizacijos pa-
vadinimą, pavyzdžiui, Antėjas.lt, CivilinėSauga.lt, Visapusiškai.lt, ViskasDarže-
liams.lt, Šilinga.lt. 

Labai svarbu taisyklingai rašyti švietimo įstaigų svetainių vardus. Pagrindiniai 
gimnazijų arba mokyklų svetainių lankytojai – mokiniai. Deja, jie dažnai mato 
svetainės adresą be lietuviškų raidžių, tad ar pati mokykla švepluodama gali išmo-
kyti mokinius taisyklingai rašyti? Bet yra gimnazijų ar mokyklų, užregistravusių 
svetainių vardus su lietuviškomis raidėmis: Juodaičiai.lt, ŽeimelioGimnazija.lt, 
Žiburys.lt ir kt.

Užregistruota gyvenviečių svetainių su taisyklingai parašytais vietovardžiais: 
Jeruzalė.lt, Rumšiškės.lt, Užventis.lt, Žeimelis.lt, Žiežmariai.lt. Lietuvoje daug 
nuostabių vietų. Vietovardžiai daug pasako apie tautos praeitį ir kultūrą. Į VLKK 
svetainėje publikuojamą sąrašą įtraukti 2545 vietovardžiai1. Tai miestų, mies-
telių, bažnytkaimių, kaimų, didesnių geografinių objèktų – kalnų, upių, ežerų, 
miškų ir pelkių – vardai. Iš jų 1508 (59,3 proc.) su savitosiomis lietuviškomis 
raidėmis. Bet „šveplų“ vietovardžių adresų užregistruota kur kas daugiau negu 
su lietuviškomis raidėmis.

Iš 60 Lietuvos savivaldybių net 35-ių pavadinimuose yra savitųjų lietuviškų 
raidžių. Bet tik vienintelė MolLtų rajono savivaldybė registravo svetainės adresą 
taisyklingai Molėtai.lt. Visų kitų svetainių adresai „švepli“. Kauno technologijos 

1 www.vlkk.lt/aktualiausios-temos/lietuvos-vietovardziai
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universiteto profesorius Stanislovas Masiokas teigia: „Čia yra ne tiek miesto įvaiz-
džio internete kompromitavimas, o valdininkų kompromitavimasis. Jie visi save 
laiko dideliais ne tik Lietuvos, bet ir savo miesto, rajono patriotais, gražiai kalba 
apie savo miestus, bet pavadinti savo miestą tikruoju vardu internete, matyt, pri-
stinga supratimo ar to paties patriotizmo.“2

Dėmesį patraukia vaizdingi, įtaigūs, originalūs tiesioginės ir perkeltinės reikš-
mės žodžiai: Būrai.lt, IlgasŪsas.lt, Ližė.lt, Žūklė.lt, ŽvaigždŽinys.lt. 2015 m. išrink-
tas gražiausias interneto srities vardas  – Voveraitė.lt. Turbūt pirmiausia pagal-
vosime, kad tai svetainė apie gyvūnus. O iš tikrųjų taip pavadinta sporto salės 
Telšiuosè interneto svetainė. Tais pačiais metais konkùrse dalyvavo originalus ir 
vienas ilgiausių vardų Nebeprisikiškiakopūsteliaujantiesiems.lt. Jis nedaug atsiliko 
nuo pirmos vietos laimėtojo. Tai ilgiausia lietuvių kalbos žodžio forma, ją sudaro 
net 37 raidės.

Interneto srities vardas gali būti ir daiktavardis, ir kita kalbos dalis, pavyzdžiui, 
veiksmažodis  – Nešu.lt, Nusišypsok.lt, Šratuok.lt, prieveiksmis  – Visapusiškai.lt, 
Lietuviškai.lt ir kt. Taip pat vardui gali būti parinktas daiktavardžio linksnis (pa-
vyzdžiui, kilmininkas – Vestuvių.lt, vietininkas – Aikštėje.lt) ar skaičiaus forma.

Dažnai svetainių savininkai adrese kelių žodžių junginius sulieja, nes srities 
varde negali būti tarpų. Bet gali būti brūkšnelių, pavyzdžiui, Darnūs-namai.lt, 
Sklypai-pajūryje.lt. Vaikų darželio svetainės adresas MažųjųValdos.lt peradresuo-
ja į Mažųjų-valdos.lt. Surinkus „šveplą“ vardo adresą taip pat peradresuojama į 
vardą su lietuviškais ženklais ir brūkšneliu. 

Ne visi registruoti vardai turi tinkamai funkcionuojančias svetaines. Dauge-
lį gražių, skambių vardų yra užregistravę perpardavinėtojai. Jie laukia, kol kam 
nors tų vardų prireiks ir bus galima uždirbti juos parduodant. Yra ir registruotų 
vardų „medžiotojų“. Jie bando nustverti atsilaisvinusį vardą, savininkui pamiršus 
pratęsti jo galiojimą, ir jį įregistruoja kaip naują. Tada tokį vardą bando parduoti 
buvusiam savininkui brangiau.

KTU Interneto paslaugų centras „DomReg.lt“ yra išleidęs „Domeno registra-
vimo ir interneto svetainės kūrimo gidą“3, kuriame trumpai aprašyti žingsniai 
nuo domeno vardo ir paslaugų teikėjo pasirinkimo iki interneto svetainės kūri-
mo, priežiūros bei saugumo priemonių.

2 www.domreg.lt/naujienos/visos-naujienos/svepli-domenu-vardai-mada-ar-butinybe
3 https://www.domreg.lt/duk/gidas/
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Tikslingas „šveplų“ vardų panaudojimas

Interneto adreso vardas su savitosiomis lietuviškomis raidėmis nebūtinai yra su-
sijęs su analogišku „šveplu“ vardu. Pavyzdžiui, Kupolė.lt ir Kupole.lt yra skirtingos 
svetainės: Kupolė.lt – Lietuvoje gerai žinomų folkloro ansamblių „Kupolė“ ir „Ser-
bentėlė“ svetainė, o Kupole.lt – žaibosaugos ir elektros darbai. 

Jeigu taisyklingas ir „šveplas“ vardas priklauso tam pačiam savininkui, tai 
„šveplą“ jis gali panaudoti tikslingai  – peradresuoti į taisyklingą. Pavyzdžiui, 
Rastija.lt į Raštija.lt, Samas.lt į Šamas.lt. Pagirtinas pavyzdys Lietuvybė.lt, kai, 
surinkus „šveplą“ adresą, serveris pateikia paaiškinimą: Galbūt Jūs ieškojote sve-
tainės „Lietuvybė.lt“? Taisyklingai lietuviškai užrašyti interneto adresai ir iškrai-
pyti („svepli“) nurodo skirtingus tinklalapius. Spragtelėkite čia, kad pereitumėte į 
tikrąją svetainę.

Pasitaiko ir priešingų atvejų – taisyklingas vardo adresas peradresuoja į „šveplą“ 
svetainę, pavyzdžiui, Žalgiris.lt į Zalgiris.lt. Tai blogas pavyzdys kitiems, nes svetai-
nės savininkas netiesiogiai moko darkyti kalbą – nevartoti lietuviškų rašmenų. 

Yra atvejų, kai taisyklingas vardas turi ir lygia greta veikiančią „šveplą“ svetai-
nę. Aiškinama, kad tada svetainės savininkas vardą su lietuviškomis raidėmis gali 
vartoti stenduose, žiniasklaidoje ar skrajutėse, o internautas, įvedęs taisyklingą 
adresą su taisyklingu vardu, sėkmingai pasiekia interneto svetainę. Tačiau šis va-
riantas sudaro iliuziją, kad taisyklingas ir šveplas vardas yra lygiaverčiai, ir taip 
pat prisideda prie netaisyklingos rašybos propagavimo.

Gražiausio vardo rinkimai

Nuo 2014  m., kai buvo minimas įteisinto vardų su lietuviškomis savitosiomis 
raidėmis vartojimo dešimtmetis, tapo tradicija kasmet rinkti gražiausią interne-
to srities vardą. Visuomenės balsavimu išrinkti gražiausi šie vardai: Voveraitė.lt 
(sporto salė), VištaPuode.lt (restoranas), IlgasŪsas.lt (vaikų darželis), Šilinga.lt 
(miškininkystės paslaugų bendrovė).

Šių metų rinkimuose pirmąją vietą užėmė Žemaitijos miestelio svetainės var-
das Užventis.lt. Veikiausiai laimėjimą lėmė ir tai, kad 2019-ieji – Vietovardžių ir 
Žemaitijos metai. 

Ùžventis – gražus miestelis, įsikūręs 21 km į šiaurės vakarus nuo Ke[mės, palei 
Ventos upę, ištekančią iš Tyklio ežero. Jo svetainė Užventis.lt išsiskiria unikalumu. 
Matome jos pradžios tinklalapį su vaizdu iš paukščio skrydžio, Ùžvenčio herbu 
bei žemaitišku užrašu OŽ VĖNTUOS, OŽ OPĖS ŠVĖNTUOS. Svetainės turinys pa-
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trauklus akiai, gausu nuotraukų, informacija aktuali ir aiškiai suformuluota, kalba 
taisyklinga.

Tikslingai panaudotas ir šveplas vardas. Jo tinklalapis lankytojus nukreipia į 
feisbuko puslapį, kuriame Ùžvenčio miestelio bendruomenė diskutuoja įvairio-
mis temomis, dalijasi naujienomis, nuorodomis, nuotraukomis ar vaizdo įrašais.

Užventis.lt – puikus pavyzdys miestams ir miesteliams dar labiau pasitempti ir 
puoselėti lietuvių kalbą.

Lietuviškos raidės po pasvirojo brūkšnio

Nemaža interneto adreso dalis yra po pasvirojo brūkšnio. Joje nurodomi atskirų 
tinklalapių arba jų grupių (posvetainių) adresai. Jie lokalūs svetainėje. Todėl jų 
nereikia registruoti, jais disponuoja tik svetainės šeimininkai. 

Yra svetainių, kuriose po atskirą tinklalapį, įvardytą tos gyvenvietės pavadini-
mu, skiriama kiekvienai gyvenvietei. Štai pavyzdžiai iš trijų internetinių enciklo-
pedijų, turinčių Ru]šiškių miestelio tinklalapius:

https://lt.wikipedia.org/wiki/Rumšiškės (Vikipedija)  
lietuvai.lt/wiki/Rumšiškės (Enciklopedija Lietuvai ir pasauliui) 
https://bat-smg.wikipedia.org/wiki/Romšėškės (Žemaičių Vikipedija).

Kartais interneto adresuose baiminamasi vartoti savitąsias lietuviškas raides, 
atseit, užsieniečiai nesupras. Pasirodo, jie moka, ne tik perskaityti, bet ir parašyti. 
Štai Vikipedijos puslapiuose anglų, estų, ispanų, prancūzų, slovakų, suomių, vo-
kiečių kalbomis Rumšiškės rašomos su visais reikalingais diakritiniais ženklais.

Daugelyje svetainių pagrindinė adreso dalis, esanti prieš pasvirąjį brūkšnį, pa-
rašyta taisyklingai, o po pasvirojo brūkšnio – su klaidomis. Pavyzdžiui:

http://www.žūklė.lt/lietuvos-zuvys

Pagrindinėje interneto adreso dalyje surinktos didžiosios raidės automatiš-
kai keičiamos mažosiomis. Po pasvirojo brūkšnio taip nėra: surinktos didžiosios 
(mažosios) raidės taip ir lieka didžiosios (mažosios), t. y. skirtingos.

Adresuose ẽsančios savitosios raidės ir kai kurie kiti ženklai (pavyzdžiui, tarpo 
ženklas) internetinių programų viduje koduojami, bet išorėje (kompiuterio ekra-
ne) matomi tikri, nekoduoti. Deja, po pasvirojo brūkšnio dar prasmunka jų kodai.

Jeigu nukopijuosime naršyklės adresų juostoje matomą adresą, kuriame po 
pasvirojo brūkšnio yra savitųjų raidžių, ir jį įdėsime į tekstinį dokumeñtą, tai 
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vietoj savitųjų raidžių matysime jų kodus. Pavyzdžiui, nukopijavę adresą http://
ims.mii.lt/EKŽ/ matysime http://ims.mii.lt/EK%C5%BD/. Čia %C5%BD – raidės Ž 
kodas. Tókius kodus naršyklės atpažįsta ir laiko lygiaverčiais tikriesiems ženk-
lams. Kodų galima išvengti. Prieš kopijuojant adresą reikia „pakibinti“, pavyz-
džiui, prieš jį įterpti tarpą ir čia pat jį pašalinti. Tada kodas į paviršių nebe-
iškils.

Koduojamos ne tik raidės, bet ir kai kurie kiti ženklai, pavyzdžiui, adreso 
pabaiga /vienas arba du.html būtų užkoduota taip: vienas%20arba%20du.html. 
Čia %20 – tarpo kodas. 

Jeigu anksčiau nukopijuotame arba iš kitur gautame adrese yra procento 
ženklų su po jų einančiu skaitmenų ir raidžių deriniu, tai reiškia, kad jame yra 
koduotų ženklų. Jeigu tokį adresą ketiname persiųsti arba publikuoti, jį derėtų 
iškoduoti. Bet kaip?

Tai paprasta – kodų žinoti nereikia. Reikia adresą įdėti į naršyklės adresų juos-
tą. Paspaudus naršymo mygtuką, adresas bus automatiškai iškoduotas, belieka jį 
nukopijuoti ir naudoti. Darbo nedaug, o rezultatą matys daugelis.

Matome, kad dar labai svarbu ugdyti kultūrinį visuomenės sąmoningumą ir 
skatinti interneto adresuose vartoti lietuviškus rašmenis. Gerbkime ir puoselė-
kime taisyklingą lietuvių kalbą – tebūnie tai bendras visų mūsų tikslas ir darbas, 
siekiant pačių geriausių rezultatų.


