VALSTYBINĖS KALBOS VARTOJIMO IR
TAISYKLINGUMO KONTROLĖ 2014 METAIS
Vykdant valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolę Joniškio rajone 2014 m.:
Patikrintos gatvių pavadinimų lentelės Rudiškiuose, Kirnaičiuose, Skaistgiryje, Žagarėje ir
Gaižaičiuose, Joniškyje, Satkūnuose, Bariūnuose, Kriukuose, Kepaliuose, Beržėnuose ir
Gataučiuose (2014-12-17 informacija Nr. (3.29) IL-413 „Apie gatvių pavadinimų lenteles“).
Dėl viešųjų užrašų kalbos kontrolės parengtas Joniškio rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2014 m. sausio 17 d. įsakymas Nr. A-77 „Dėl pavedimo seniūnams išorinės reklamos
kontrolės srityje“, kalbos tvarkytojo 2014-03-27 raštai Nr. (3.29) S-635 ir Nr. (3.29) S-640 „Dėl
išorinės reklamos kalbos“, viena vaistinė įspėta žodžiu dėl prekių etikečių be diakritinių ženklų.
Derinta 113 išorinės reklamos projektų (2013 – 118, 2012 – 50, 2011 – 11, 2010 – 18), iš jų
2 nesuderinti, 35 suderinti su pastabomis.
Patikrinta:
8 Joniškio rajono ugdymo įstaigų rengiamų dokumentų, turimų blankų, antspaudų ir spaudų,
viešųjų užrašų kalba (Joniškio sporto centro, Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“,
Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos, Joniškio žemės ūkio mokyklos, Skaistgirio
gimnazijos, Žagarės vaikų lopšelio-darželio „Vyšniukas“, Kriukų pagrindinės mokyklos, Gataučių
Marcės Katiliūtės pagrindinės mokyklos);
6 interneto svetainių kalba (zalvija.lt, http://edv.joniskis.lt/video/, azuoliukas-joniskis.lt,
vsbjoniskis.lt, joniskiopspc.lt, joniskiosaulute.lt);
6 seniūnijų dokumentų ir dokumentų blankų kalba (Rudiškių sen., Gataučių sen., Kepalių
sen., Skaistgirio sen., Kriukų sen., Žagarės sen.);
Rudiškių muziejaus užrašai po eksponatais (2014-10-16 raštas Nr. (3.29) S-2073);
Joniškio rajono savivaldybės tarybos narių kalba 2014 m. spalio 2 d. tarybos posėdyje.
Kalbos klausimais iš viso parengti 29 dokumentai: tarp jų 24 siunčiamieji dokumentai (2014
– 14, 2013 m. – 15, 2012 m. – 3) su 15 (2013 – 6) kalbos klaidų sąrašų, 1 teisės aktas, 2 protokolai
ir 2 vidaus dokumentai (informacija apie tarybos narių kalbą ir gatvių pavadinimų lentelių sąrašas).
Parengtos 3 konsultacijos, kurios išspausdintos Joniškio r. laikraštyje „Joniškio dienos“ ir
paskelbtos savivaldybės interneto svetainėje.
Dalyvauta:
Joniškio rajono valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo komisijos darbe (vyko 2
valstybinės kalbos mokėjimo I kvalifikacinės kategorijos egzaminai ir 2 Lietuvos Respublikos
Konstitucijos pagrindų egzaminai);
Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams parinkimo komisijos
veikloje (2 posėdžiai dėl 2 gatvių pavadinimų);
Joniškio rajono savivaldybės interneto svetainės priežiūros komisijos darbe (2 posėdžiai).
Taisyta ir vizuota maždaug 1130 teisės aktų (tarp jų 67 su pastabomis) projektų (2013 –
1060, 2012 – 1130, 2011 – 1070, 2010 – 950) ir 66 kiti dokumentai (2013 – 28, 2012 – 37, 2011 –
58). Iš viso maždaug 2250 lapų teksto kartu su konsultacijomis raštu (2013 – 1810, 2012 – 2259,
2011 – 2200). Suteikta maždaug 200 (2013 – 266, 2012 – 333, 2011 – 380, 2010 – 245) kalbos
konsultacijų.
Surengtas seminaras ugdymo įstaigų raštvedžiams (sekretoriams) dokumentų rengimo ir
kalbos taisyklingumo klausimais.
Kaupta informacija apie savivaldybės administracijoje rengiamų dokumentų rengimo
ypatumus ir palyginti savivaldybės administracijos darbuotojų polinkiai ir nuostatos rengiant
savivaldybės dokumentus su dokumentų rengimą reglamentuojančiais teisės aktais.
Parengti 2 raštai Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų technologinės apsaugos
nustatymo komisijai.

