JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBöS
KALBOS TVARKYTOJO 2006 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
Kalbos tvarkytojas:
 užtikrina valstybin÷s kalbos vartojimą ir taisyklingumą Joniškio rajone;
 kontroliuoja, kad valstybin÷ kalba būtų vartojama viešuosiuose rajono užrašuose,
dokumentuose, kad gyventojai būtų aptarnaujami valstybine kalba, kad rajono viešoji informacija
būtų skelbiama taisyklinga valstybine kalba;
 užtikrina savivaldyb÷s dokumentų kalbos taisyklingumą.
1. Viešosios informacijos pateikimo normine lietuvių kalba kontrol÷:
1.1. Tikrinti Žagar÷s, Skaistgirio seniūnijų ir Joniškio Vilniaus, Livonijos g., Miesto a. ir kiti
šiaurin÷s miesto dalies viešieji užrašai. Žodžiu persp÷tos UAB „Kestana“ ir Viktoro Čerkiaso
įmon÷. Užrašai pakeisti. D÷l viešųjų užrašų raštu kreiptasi į UAB „Runikos“ komerciją (2 kartus),
UAB „Langvirus“ atstovybę Joniškyje (užrašai pataisyti).
1.2. Derinta 13 (2005 m. – 16) reklamos projektų, suderinta 12 (2005 m. – 14), iš jų 6 su
pastabomis daugiausia d÷l Vartotojų teisių gynimo įstatymo 5 straipsnio. 1 užrašas nederintas.
1.3. Parengtas Joniškio rajono savivaldyb÷s juridinių asmenų, kurių pavadinimai netaisyklingi, sąrašas. D÷l netaisyklingo pavadinimo įteiktas raštas Pošupių kaimo bendruomenei, kalb÷tasi
su Lieporų kaimo bendruomen÷s „Sodžius“ pirmininke ir VšĮ Žagar÷s viešbutuko direktore.
1.4. Laikraščio „Sidabr÷“ redakcijai surašytas nurodymas d÷l laikraštyje daromų kalbos
klaidų. Nurodymas aptartas redakcijos darbuotojų pasitarime. Redakcija raštu pasižad÷jo imtis
priemonių, kad kalbos klaidos nesikartotų. Laikraščio „Joniškis“ redakcijai išsiųstas raštas d÷l
klaidos atitaisymo. Žodžiu pranešta apie netaisyklingą straipsnio antraštę.
1.5. Tikrinta Zinaidos Taunien÷s individualios prekybos įmon÷s parduotuv÷s Skaistgiryje
prekių etikečių kalba. D÷l jų parengtas raštas. Prekybos centro „Tau“ vadovei pranešta apie kalbos
klaidas akcijų prekių etiket÷se ir kasos kvituose.
1.6. Kontroliuota kavinių „Rakt÷“ ir „Švedlaukis“ Žagar÷je valgiaraščių kalba. „Švedlaukio“
vadovui išsiųstas raštas, o d÷l „Rakt÷s“ valgiaraščio parengta pažyma. Patikrinta savivaldyb÷s
pastate įsikūrusios valgyklos valgiaraščio kalba. Žodžiu paprašyta ištaisyti klaidas.
1.7. Tikrinta Žagar÷s vyšnių festivalio interneto svetain÷. Parengtas raštas d÷l svetain÷s
kalbos klaidų ir išsiųstas el. paštu. Klaidos neištaisytos.
2. Įmonių, įstaigų ir organizacijų kalbos ir raštvedybos tikrinimas:
2.1. Lapkričio 28 d. patikrinta Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus dokumentų, spaudų ir
antspaudų, leidinių kalba.
2.2. Lapkričio 13 d. tikrinta Joniškio „Aušros“, lapkričio 15 d. Matos Slančiausko gimnazijų
ir lapkričio 14 d. antrosios vid. mokyklos dokumentų, užrašų, leidinių, valgyklų valgiaraščių kalba.
3. Savivaldyb÷s institucijų dokumentų ir viešosios kalbos tikrinimas
3.1. Tikrinti ir vizuoti Joniškio rajono savivaldyb÷s institucijų dokumentai:

vizuojamieji dokumentai
raštai
kiti dokumentai
iš viso tikrinta lapų

2006 m.

2005 m.

2004 m.

1341
186
121

1268
277
167

1082
346
176

2929
(įskaitant 95 konsultac.
raštu, 250 l.)

3.2. Suderinta 13 spaudų.

2806

2459
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3.3. 2006 m. balandžio 13 d. ir geguž÷s 18 d. dalyvauta Joniškio rajono savivaldyb÷s tarybos
pos÷džiuose ir steb÷ta tarybos narių kalba. Pastabos apie kalbos klaidas pateiktos raštu.
3.4. Patikrinta Skaistgirio (birželio 27 d.), Gaižaičių ir Žagar÷s (birželio 28 d.) seniūnijų
dokumentų, spaudų ir viešųjų užrašų kalba.
4. Konsultavimas kalbos ir raštvedybos klausimais
4.1. Kalbos klausimais konsultuoti:

savivaldyb÷s
administracijos
darbuotojai (kartų)
kiti asmenys (kartų)

79

2006

2005

2004

351

308

294

iš jų
45 – telefonu
12 – el. paštu

90

iš jų
54 – telefonu
8 – el. paštu

75

iš jų
53 – telefonu

4.2. Sausio 25 d. įvyko pasitarimas su mokyklų atstovais d÷l vasaros projektų pavadinimų.
5. Kita veikla
5.1. Joniškio rajono savivaldyb÷s administracijos valstyb÷s tarnautojų ir darbuotojų,
dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių, kurioms taikomos konkrečios valstybin÷s kalbos
mok÷jimo kategorijos, sąrašas, kuris patvirtintas 2006 m. geguž÷s 19 d. įsakymu Nr. A-332.
Parengti Valstybin÷s kalbos mok÷jimo ir Konstitucijos pagrindų egzaminų laikymo atmintin÷ ir instrukcija, Joniškio rajono savivaldybes tarybai svarstyti teikiamo sprendimo projekto lydraščio ir prašymo gauti informaciją blankai, raštas d÷l dokumentų, gautų nevalstybine kalba. Mokykloms ir laikraščiams pateiktas raštas d÷l skyrybos taisyklių naujos redakcijos.
Iš viso parengta 40 dokumentų, iš jų po 1 pažymą, nurodymą, atmintinę, instrukciją, 20
raštų, 2 ataskaitos, 9 dokumentai finansin÷s veiklos kausimais. Atnaujinti Valstybin÷s kalbos mok÷jimo kvalifikavimo komisijos blankai. Teikta informacija administracijai d÷l Joniškio vietovardžio.
Savivaldyb÷s darbuotojų seminare aptarti Dokumentų rengimo taisyklių pakeitimai.
Tikrinta, kaip savivaldyb÷s administracijos darbuotojai vadovaujasi naujomis taisykl÷mis.
5.2. Spalio 4 d. dalyvauta Valstybin÷s kalbos įstatymo pakeitimo įstatymo projekto
klausymuose Seime ir skaitytas pranešimas „Valstybin÷s kalbos įstatymas kalbos tvarkytojo
požiūriu“. Panešimo tekstas skelbiamas savivaldyb÷s interneto svetain÷je.
5.3. Rūpintasi Nacionalinio diktanto (su Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialiste Ingrinda
Mačiuliene ir Kultūros ir viešųjų ryšių skyriaus referente Ilona Osipova), kuris vyko sausio 28 d.,
reikalais. Konkurse dalyvavo 14 joniškiečių, 1 pateko į finalą Vilniuje.
5.4. Dirbta Joniškio rajono valstybin÷s kalbos mok÷jimo kvalifikavimo komisijoje. Įvyko 4
valstybin÷s kalbos ir trys Konstitucijos pagrindų egzaminai. Valstybin÷s kalbos I kategorijos egzaminą laik÷ 5, o Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų – 4 asmenys. Parengti 4 valstybin÷s
kalbos mok÷jimo egzamino ir 3 Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzamino protokolai.
D÷l egzamino vykdymo išsiųstas vienas raštas Pedagogų profesin÷s raidos centrui. Parengti 2 raštai
d÷l valstybin÷s kalbos mok÷jimo egzaminų užduočių netikslumų. Švietimo ir mokslo ministerijos
Švietimo aprūpinimo centrui parengta ataskaita d÷l blankų panaudojimo 2006 metais.
5.5. Dalyvauta Joniškio rajono savivaldyb÷s interneto svetain÷s kūrimo ir palaikymo darbo
grup÷s veikloje, Pretendentų į Joniškio rajono savivaldyb÷s administracijos Švietimo ir sporto
skyriaus duomenų bazių ir mokymo priemonių vyriausiojo specialisto pareigas atrankos komisijos
darbe, paskirtas į enciklopedinio žinyno „Joniškio kraštas“ leidybos derinimo grupę, Joniškio rajono
savivaldyb÷s administracijos specialiąją ekspertų komisiją sekretoriumi.
5.6. Dalyvauta Lietuvių kalbos draugijos suvažiavime vasario 3 d., seminaruose „Sintaks÷s
praktika: žodžių tvarka; skyrybos naujienos“ kovo 31 d., „Žodžių sandaros problemos I. Priešd÷lių
vediniai“ balandžio 25 d., „Žodžių sandaros problemos II. Priesagų vediniai“ geguž÷s 23 d.,
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„Skyrybos taisyklių pakeitimai: lengviau ar sunkiau skirti?“ gruodžio 21 d., konferencijoje
„Naujausi humanitariniai tyrin÷jimai – 2006“ balandžio 27 d., 14-ojoje Jono Jablonskio
konferencijoje „Bendrin÷ kalba ir kitos kalbos atmainos“ spalio 5 d., Valstybin÷s kalbos inspekcijos
seminaruose geguž÷s 17 ir lapkričio 17 d.
5.7. Vasario 13–15 ir liepos 17–rugpjūčio 4 dienomis kai kuriais personalo klausimais
pavaduota kanceliarijos vyresnioji specialist÷ ir balandžio 20–geguž÷s 12 valstyb÷s tarnautojų
mokymo klausimais – kanceliarijos ved÷ja. Pavadavimo laikotarpiu priimti 65 prašymai d÷l
atostogų, pri÷mimo į darbą ir dalyvavimo konkurse, parengtas 101 dokumentas personalo (atostogų,
komandiruočių ir kitais) klausimais.
Pastabos. Valstybin÷s kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrol÷ – valstybin÷ savivaldyb÷ms perduota funkcija. Tačiau kalbos tvarkytojas atlieka savivaldyb÷s lygmens darbų: taiso ir
vizuoja savivaldyb÷s institucijų teis÷s aktų projektus, derina reklamos projektus, egzaminuoja kitakalbius, siekiančius įgyti Lietuvos Respublikos pilietybę. D÷l šių dviejų funkcijų pynimosi kalbos
tvarkytojo darbo krūvis n÷ra tolygus, sunku numatyti kai kurių funkcijų vykdymo poreikį ir mastą.
Ypač daug laiko reikalauja savivaldyb÷s institucijų dokumentų redagavimas, d÷l kurio dažnai tenka
atid÷ti kitus prad÷tus kalbos tvarkybos darbus, užsitęsia išvadų rengimas (ypač prieš savivaldyb÷s
tarybos pos÷džius). Toks netolygus darbas mažina galimybes tiksliai ir produktyviai planuoti veiklą,
susikaupti. Veiklos efektyvumui trukdo ir tai, kad n÷ra atskiro kabineto.

