JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBöS KALBOS TVARKYTOJO
2005 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 ir raštvedybos taisyklingumą;
 skatina rajono gyventojus dom÷tis valstybine kalba ir jos moksline, istorine ir teisine
pad÷timi, kelti valstybin÷s kalbos prestižą, siekia pagerinti kalbininkų įvaizdį visuomen÷je.

1. Viešosios informacijos pateikimo normine lietuvių kalba kontrol÷
1.1. D÷l viešojo užrašo kalbos klaidos raštu informuota UAB „Langvirus“, tačiau užrašas
nei pakeistas, nei nukabintas, d÷l jo konsultuotasi su Šiaulių miesto savivaldyb÷s kalbos tvarkytoja
Aušrine Rinkevičiene ir Valstybin÷s kalbos inspekcijos viršininko pavaduotoju Arūnu Dambrausku.
Kavin÷-motelis „Plūgo broliai“ informuoti apie netaisyklingą viešąjį užrašą jų įstaigos
teritorijoje. Šiuo metu jis nukabintas, tačiau atsirado dar vienas užrašas su kalbos klaida. UAB
„Kuusakoski“ informuota, kad ji suderino reklamą su kalbos tvarkytoju ir derinimo viza buvo su
pastaba ją pataisyti. Po informacijos pateikimo bendrovei reklama iš karto pakeista. Apie
netaisyklingus užrašus raštu pranešta ir UAB „NOE“ direktoriui. Šiuo metu šios bendrov÷s
parduotuv÷s tikrintoje vietoje neb÷ra. Pad÷kota parduotuvei Miesto a. 21, Žagar÷je, už pataisytą
viešąjį užrašą ir paprašyta pataisyti dar vieną.
VšĮ Joniškio pirmin÷s sveikatos priežiūros centro ir VšĮ Joniškio ligonin÷s prašyta pateikti
informaciją apie jų institucijų struktūrą ir oficialius šių įstaigų padalinių pavadinimus, nes jie n÷ra
taisyklingi licencijose, o ir spaudoje dažnai klystama d÷l jų rašybos.
1.2. Iš viso derinta 19 reklamos projektų, suderinta 18 (2004 m. – 17).
1.3. Pavasarį patikrinti Joniškio rajono laikraščiai „Joniškis“ ir „Sidabr÷“. Apie klaidas raštu
informuotos laikraščių redaktor÷s. Su jomis bendrauta telefonu ir el. paštu. Informacijoje pateikta ir
išvada apie Kalbos inspekcijos prašymu patikrintus kai kuruos šių laikraščių 2004 m. numerius.
Parengtas nurodymas laikraščiui „Sidabr÷“ d÷l 2005 m. lapkričio 19 d. laikraštyje paliktų
didžiųjų kalbos klaidų. Dokumentas suderintas su Kalbos inspekcija ir pateiktas „Sidabr÷s“
redaktorei. D÷l kalbos klaidų susitarta susitikti pokalbio.
1.4. Tikrinti Medžiotojų užeigos ir kavin÷s-motelio „Plūgo broliai“ valgiaraščiai, apie kalbos
klaidas informuota raštu. Klaidų valgiaraščiuose nemažai. D÷l valgiaraščių kalbos kelis kartus

2
konsultuotasi su Vilniaus miesto savivaldyb÷s Viešosios tvarkos ir bendrųjų reikalų departamento
Valstybin÷s kalbos kontrol÷s tarnybos ved÷ja Albina Šiupieniene.
2. Įmonių, įstaigų ir organizacijų kalbos ir raštvedybos tikrinimas
2.1. Tikrinta Joniškio kultūros rūmų dokumentų kalba ir viešieji užrašai.
2.2. Šiais metais dom÷tasi Joniškio rajono savivaldyb÷je įregistruotų juridinių asmenų
pavadinimais. D÷l jų pateikta informacija Valstybinei kalbos inspekcijai, dalyvauta inspekcijos
organizuotame seminare. Dar ir dabar vienas kitas pavadinimas įregistruojamas netaisyklingas, o
d÷l jų taisyklingumo su kalbos tvarkytoju beveik nesikonsultuojama.
3. Savivaldyb÷s institucijų dokumentų tikrinimas
3.1. Tikrinti ir vizuoti Joniškio rajono savivaldyb÷s institucijų dokumentai:
vizuojamieji dokumentai
raštai
kiti dokumentai
iš viso tikrinta lapų

2005 m.
1268
277
167
2806

2004 m.
1082
346
176
2459

3.2. Tikrinti savivaldyb÷s spaudai (iš viso 19) ir antspaudai (iš viso 3), taisytos savivaldyb÷s
vizitin÷s kortel÷s, pad÷ta parengti veiklos ataskaitos ir plano formas ir paraiškų licencijoms gauti
blankus, taisyti kultūros renginių lankstinukai, lankstinukas „Pakeliaukime po Joniškio kraštą“ ir
žem÷lapis „Joniškio kraštas“.
3.3. Tikrinta medžiaga Joniškio rajono savivaldyb÷s interneto svetainei, dalyvauta Joniškio
rajono savivaldyb÷s interneto svetain÷s kūrimo ir palaikymo darbo grup÷s veikloje.
4. Konsultavimas kalbos ir raštvedybos klausimais
4.1. Kalbos klausimais konsultuoti:
2005

2004

savivaldyb÷s administracijos
darbuotojai (kartų)

308

294

kiti asmenys (kartų)

iš jų
54– telefonu
8 – el. paštu

90

75

iš jų
telefonu – 53

4.2. Pateiktos dvi kalbin÷s išvados, viena raštiška pastaba d÷l teis÷s akto projekto, vienas
atsiliepimas d÷l savivaldyb÷s valstyb÷s tarnautojų valstybin÷s kalbos mok÷jimo, 4 ataskaitos,
susijusios su valstybin÷s kalbos ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos egzaminais. Valstybin÷s
kalbos inspekcijos prašymu pareikšta nuomon÷ d÷l Valstybin÷s kalbos įstatymo kontrol÷s.
Parengta informacija apie žodžius savivaldyb÷ ir lengvata, Tvarkomųjų dokumentų
sprendimo ir tvarkomąjį veiksmą reiškiančių žodžių rašymo išretintai atmintin÷.
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Iš viso institucijoms ir asmenims pateikti 24 su valstybine kalba susiję dokumentai. Parengta
kalbos ir raštvedybos užduotis konkursui Juridinio skyriaus ved÷jo pareigoms.
Kiti rengti dokumentai: dokumentų ūkin÷s finansin÷s veiklos klausimais –18; dokumentai
personalo klausimais (įsakymai, raštai, pranešimai) – 95; dokumentai (įsakymai, raštai, sutartys,
paraiškos) valstyb÷s tarnautojų mokymo klausimais – 10.
4.3. 2005 m. vasario 2 d. kalbos klausimais kalb÷ta su nevyriausybinių organizacijų
atstovais. Lapkričio 11 d. su kultūros darbuotojais Joniškio kultūros centre bendrauta projektų
pavadinimų taisyklingumo klausimais.
4.4. Įvyko trys valstybin÷s kalbos ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos egzaminai (2004 m.
– 0). Visuose juose teko būti vykdytoju ir kalbintoju. Parengti 6 Joniškio rajono valstybin÷s kalbos
mok÷jimo kvalifikavimo komisijos protokolai, pateiktos 4 ataskaitos.
4.5. Lankytasi Pedagogų profesin÷s raidos centro Suaugusiųjų švietimo skyriaus Valstybin÷s
kalbos grup÷s organizuotuose seminaruose „Teisin÷ egzaminų organizavimo ir vykdymo baz÷.
Valstybin÷s kalbos mok÷jimo ir Konstitucijos pagrindų egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarka“
ir „Testavimo metodika. Testuotojų vaidmuo ir atsakomyb÷“.
Išklausytas seminarų „Kalbos tvarkyba: normų kaitos problemos“, „Vardininko ir
kilmininko vartojimo klausimai nuo Jablonskio iki mūsų dienų“, „Keblesni skyrybos atvejai.
Linksnių tvarkyba“, „Vietininko vartojimo ribos bendrin÷je kalboje“ ciklas.
Dalyvauta seminare „Atsakomyb÷ už administracinių teisių pažeidimus“.
4.6. Konsultuotasi el. paštu su Valstybine kalbos komisija (18 konsultacijų), Kalbos
inspekcija, Lietuvių kalbos institutu (d÷l miško pavadinimo), Pedagogų profesin÷s raidos centro
Suaugusiųjų švietimo skyriaus Valstybin÷s kalbos grupe (d÷l valstybin÷s kalbos mok÷jimo
egzaminų), Vilniaus miesto savivaldyb÷s Viešosios tvarkos ir bendrųjų reikalų departamento
Valstybin÷s kalbos kontrol÷s tarnybos ved÷ja Albina Šiupieniene (d÷l valgiaraščių kalbos).
4.7. Kaupta lingvistin÷ medžiaga, su kalbos tvarkymu susiję dokumentai, tvarkomas kalbos
klaidų sąsiuvinis ir kartoteka. Įsigyta kalbin÷s literatūros, užsisakomi „Gimtosios kalbos“ žurnalai.

