VALSTYBINĖS KALBOS VARTOJIMO IR
TAISYKLINGUMO KONTROLĖ 2015 METAIS
Vykdant valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolę Joniškio rajone 2015 m.:
1. Tikrinti viešieji užrašai Joniškyje ir Žagarėje. Tikslinti viešųjų užrašų inventorizacijos,
atliktos 2012 m., duomenys. Dėl pasitaikiusių trukumų informacinėse lentelėse Miesto a., Joniškyje,
pranešta atsakingiems specialistams savivaldybėje ir konsultuotasi su Kalbos inspekcija.
Patikrintos gatvių pavadinimų lentelės Joniškyje, Jauniūnų k., Kalnelio k., Ziniūnų k.,
Plikiškių k., Reibinių k., Maldenių k., Buivydžių k., Stungių k., Daukšių k. (2015-12-16 informacija
Nr. (3.29) IL-401).
Derinti 36 išorinės reklamos projektai (2014 – 113, 2013 – 118, 2012 – 50, 2011 – 11), 12
suderinta su pastabomis.
2. Patikrinta 4 Joniškio rajono ugdymo įstaigų rengiamų dokumentų, turimų blankų,
antspaudų ir spaudų, viešųjų užrašų kalba: Gasčiūnų pagrindinės mokyklos (2015-07-14 raštas Nr.
(3.29) S-1240), Mindaugių pagrindinės mokyklos (2015-11-05 raštas Nr. (3.29) S-1990), Plikiškių
mokyklos-daugiafunkcio centro (2015-11-16 raštas Nr. (3.29) S-2069), Žagarės specialiosios
mokyklos (raštas rengiamas).
Patikrinta 5 seniūnijų rengiamų dokumentų ir turimų blankų kalba: Saugėlaukio, Joniškio,
Žagarės, Gaižaičių ir Gataučių.
Patikrinta 4 sveikatos ar socialines paslaugas teikiančių įstaigų rengiamų dokumentų, turimų
blankų, antspaudų ir spaudų, viešųjų užrašų kalba: Joniškio ligoninės, Joniškio pirminės sveikatos
priežiūros centro, Joniškio greitosios medicinos pagalbos stoties ir Jurdaičių socialinės globos
namų.
3. Patikrinta Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus ekspozicijos užrašų po eksponatais
kalba (2015-12-21 raštas Nr. (3.29) S-2339).
4. Patikrinti laikraščiai „Sidabrė“ (2015 m. lapkričio 18 d.) ir „Joniškio dienos“ (2015 m.
lapkričio 17 d.). Laikraščių redaktoriams el. paštu pateiktos pastabos.
Patikrintos 6 interneto svetainės: www.zagaresvysniukas.lt (2015-05-11 raštas Nr. (3.29) S822), zagare.lt (2015-06-26 raštas Nr. (3.29) S-1138),
http://joniskis.lt/Pagalbos%20telefonai%20521 (pastabos pateiktos žodžiu),
http://www.jurdaiciusgn.lt (pastabos pateiktos el. paštu), http://81.7.99.85/duc/ (pastabos pateiktos
el. paštu), http://zspc.lt (pastabos pateiktos el. paštu).
5. Patikrinta Joniškio rajono savivaldybės tarybos narių kalba 2015 m. gegužės 21 d. tarybos
posėdyje. Kalbos klaidų sąrašas su rekomendacijomis (2015-12-16 Nr. (3.29) IL-402) pateikti
merui, savivaldybės tarybos nariams, administracijos vadovams ir darbuotojams.
6. Parengta atmintinė apie elektroninių laiškų rašymo etiketą ir konsultacija „Ar galima
kirpti sulig linija“ ir paskelbta savivaldybės interneto svetainėje
7. Kita veikla:
Parengtas 2015-01-13 raštas Nr. (3.29) IL-11 „Dėl seniūnaitijų“. Parengtos autorinės
sutarties ir darbų perėmimo akto formos.
Taisyta ir vizuota maždaug 1230 teisės aktų (tarp jų 7 su pastabomis) projektų (2014 –
1130, 2013 – 1060, 2012 – 1130, 2011 – 1070) ir 22 kiti dokumentai (2014 – 66, 2013 – 28, 2012 –
37, 2011 – 58). Iš viso maždaug 2320 lapų teksto kartu su konsultacijomis raštu (2014 – 2250, 2013
– 1810, 2012 – 2259, 2011 – 2200). Suteiktos 189 kalbos konsultacijos (2014 – 200, 2013 – 266,
2012 – 333, 2011 – 380).

