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AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS KALBOS VARTOJIMO AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TERITORIJOJE 2022 M. PATIKRINIMŲ GRAFIKO PATVIRTINIMO
2022 m. sausio

d. Nr.

Naujoji Akmenė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 13 punktu,
29 straipsnio 8 dalies 2 punktu:
1. T v i r t i n u valstybinės kalbos vartojimo Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje
2022 m. patikrinimų grafiką:
Eil.
Veikla ir priemonės
Nr.
1.
Patikrinimai
1.1. Raštvedybos taisyklių laikymasis ir valstybinės kalbos vartojimas siunčiamuose
raštuose Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje esančiose įstaigose:
Akmenės krašto muziejus
Akmenės rajono sporto centras
VšĮ Naujosios Akmenės ligoninė
VšĮ Papilės ambulatorija
Akmenės rajono paramos šeimai centras
Akmenės rajono savivaldybės Akmenės gimnazija
Naujosios Akmenės Ramučių gimnazija
Akmenės rajono Ventos gimnazija
Akmenės rajono Papilės Simono Daukanto gimnazija
Akmenės rajono Kruopių pagrindinė mokykla
Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazija
1.2. Valstybinės kalbos taisyklių laikymasis šių įstaigų interneto svetainėse:
Akmenės krašto muziejus
Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka
VšĮ Naujosios Akmenės ligoninė
UAB „Akmenės vandenys“
UAB „Naujosios Akmenės komunalininkas“
UAB Naujosios Akmenės autobusų parkas
Kamanų valstybinis gamtinis rezervatas
UAB „Avastata“
UAB „Akmenės laisvoji ekonominė zona“
UAB „Transventa solar“
UAB „Šeimos šaknis“
2.
Informacinė ir šviečiamoji veikla

Vykdymo
laikas

I ketv.
I ketv.
I ketv.
I ketv.
I ketv.
II ketv.
II ketv.
II ketv.
II ketv.
IV ketv.
IV ketv.
I ketv.
I ketv.
I ketv.
I ketv.
II ketv.
II ketv.
II ketv.
II ketv.
III ketv.
III ketv.
III ketv.

2.1. Straipsniai laikraštyje „Vienybė“
2.2. Straipsniai ir rekomendacijos dėl kalbos taisyklingumo Akmenės rajono
savivaldybės interneto svetainės skiltyje VALSTYBINĖ KALBA – 6 vnt.
3.
Konsultacijos
Savivaldybės darbuotojų, juridinių ir fizinių asmenų konsultavimas valstybinės
kalbos vartojimo klausimais – raštu 22 vnt.
4.
Kita veikla, susijusi su šios funkcijos vykdymu
4.1. Išorinės vaizdinės reklamos projektų derinimas, viešųjų užrašų tikrinimas – 8
vnt.
4.2. Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis, kurios vykdo valstybinės kalbos
vartojimo ir taisyklingumo kontrolę
4.3. Kvalifikacijos kėlimas. Dalyvavimas kalbos tvarkytojų seminaruose

I–IV ketv.
I–IV ketv.
I–IV ketv.

I–IV ketv.
pagal
poreikį
esant
galimybei

2. P a v e d u Bendrojo skyriaus vyriausiajai specialistei Gretai Rimkutei patikrinti
valstybinės kalbos vartojimą subjektuose, nurodytuose šio įsakymo 1 punktu patvirtintame grafike,
ir apie rezultatus informuoti Administracijos direktorių.

Administracijos direktorė

Aromeda Laucienė
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