SUTRUMPINTA KALBOS TVARKYTOJO 2008 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
1. Valstybin÷s kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrol÷ Joniškio rajone.
Tikrinti Joniškio miesto viešieji užrašai. Tikrinant užrašus, pasteb÷ta keletas rašybos klaidų
kelio ženkluose. D÷l jų parengti raštai Joniškio seniūnijai ir VĮ „Šiaulių regiono keliai“. D÷l rašybos
klaidos UAB „Grūst÷“ reklaminiame tekste laikraštyje „Joniškis“ pateikti raštai bendrovei ir
laikraščiui. Laikraščio „Sidabr÷“ redakcijai pateiktas raštas d÷l laikraščio kalbos klaidų. Žem÷s ūkio
bendrovei „Delikatesas“ pateiktas raštas d÷l etiket÷je vartojamo nelygiaverčio vertimo į lietuvių
kalbą ir kalbos klaidų. Derinti 7 reklamos projektai.
Suteikta 500 kalbos konsultacijų. Bendrauta su Valstybine kalbos komisija (sulaukta 16
konsultacijų). Kalbos inspekcijoje su inspekcijos viršininku ir jo pavaduotoju aptarti kai kurie
aktualūs klausimai d÷l administracinių nuobaudų taikymo. Dalyvauta tarptautin÷je konferencijoje
„Lietuvių kalba Europos Sąjungos erdv÷je“ ir kalbos tvarkytojų seminare Vilniuje. Valstybin÷s
kalbos inspekcijos prašymu pareikšta nuomon÷ d÷l valstybin÷ kalbos vartojimo ir taisyklingumo
kontrol÷s problemų.
2. Valstybin÷s kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrol÷ Joniškio rajono savivaldyb÷s
administracijoje.
2008 m. vizuota 1170 teis÷s aktų projektų, tarp jų 15 su pastabomis. Patikrinta 111 kitų
dokumentų. Kartu su konsultacijomis raštu iš viso patikrinta daugiau kaip 2300 lapų teksto,
vidutiniškai 12 lapų per dieną. Tikrinta spaudų ir antspaudų – 92. Tikrinta Kriukų seniūnijos
dokumentų kalba ir viešieji užrašai. Pateikta viena raštiška pastaba d÷l vieno Joniškio rajono
savivaldyb÷s tarybos sprendimo projekto, susijusio su pavadinimo gatvei suteikimu.
Kalbos tvarkytojo iniciatyva savivaldyb÷s administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta
Pavadinimų gatv÷ms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams parinkimo komisija. Kalbos
tvarkytojas įtraukas į tos komisijos sud÷tį. D÷l Dokumentų rengimo taisyklių keitimų buvo pakeisti
savivaldyb÷s dokumentų blankai, d÷l jų rengimo konsultuoti savivaldyb÷s administracijos
padaliniai. Taisytos kai kurių savivaldyb÷s interneto svetain÷s skilčių kalbos klaidos ir kai kurios
naujienos, d÷l jų pateikta pastabų.
3. Kita informacija
Kartu su Švietimo ir sporto skyriumi rūpintasi nacionalinio diktanto reikalais.
Dalyvauta Lietuvių kalbos draugijos 8 suvažiavime Šiauliuose, Vilniaus knygų mug÷je.
Joniškio rajono savivaldyb÷s administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Joniškio rajono
savivaldyb÷s interneto svetain÷s priežiūros komisija, į kurios sud÷tį įtrauktas ir kalbos tvarkytojas.
Vyko 4 šios komisijos pos÷džiai.
Joniškio rajono savivaldyb÷s administracijos direktoriaus įsakymu buvo sudaryta Joniškio
rajono valstybin÷s kalbos mok÷jimo kvalifikavimo komisija, į kurios sud÷tį įrašytas ir kalbos
tvarkytojas. 2008 m. nevyko n÷ vieno valstybin÷s kalbos ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos
egzamino. Parengta viena komisijos ataskaita.
Dalyvauta Konkurso Viešųjų ryšių skyriaus vyriausiojo specialisto (savivaldyb÷s interneto
svetainei administruoti) pareigoms komisijų, Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiojo specialisto
Leono Karaliūno galimo tarnybinio nusižengimo tyrimo komisijos darbe.
2008 m. vasario 4–8 d. ir lapkričio 24–28 d. vykdytos kanceliarijos vyresniojo specialisto
funkcijos, liepos 1–18 d. kanceliarijos sekretoriaus funkcijos.
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