Elektroninio dokumento nuorašas

ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS
POTVARKIS
DĖL APDOVANOJIMO PADĖKOS RAŠTAIS
2020 m. rugsėjo 29 d. Nr. MPŠakiai
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 4 dalimi,
a p d o v a n o j u Padėkos raštais:
Mamų ir dukrų kvarteto vadovę Violetą Simonavičienę, dalyves Skirmutę Janulaitienę,
Aušrinę Janulaitę, Kotryną Simonavičiūtę - už meilę dainai, pomėgį, virtusį prasminga koncertine
veikla, visai Lietuvai garsinančia Šakius ir Gotlybiškius, nešančia žinią apie čia gyvenančius ir
kuriančius gražius žmones, už kraštiečių kūrybos populiarinimą ir autorines dainas. Džiaugdamasis
jums šiandien įteikiamu aukščiausiu mėgėjų meno įvertinimu - Aukso paukštės apdovanojimu linkiu ir toliau šeimyniškai apsikabinus žingsniuoti dobilų takais, retkarčiais grumsteliu priglundant
prie ežeru besisupančio žydinčių linų lauko, šeimos, kalbos ir tautiškumo vertybinius turtus
nepaliaujamai gausinti ir skleisti. Dar daug naujų dainų, smagių kelionių, imlių klausytojų ir
neblėstančio moteriško žavesio!
Janiną Marcinkevičienę - už atsivėrimus žmonėms, būties ir kūrybos ženklus, susitikimų
džiugesį, bendražmogiškų vertybių ugdymą, už darbus literatūrai, dvasinei ir kultūrinei pilnatvei.
Dabar pagyvenkime, ir tiek. Nes gyvenimas, kad ir ką apie jį kalbėtume, yra nuostabus. Telydi Jus
sėkmė.
Šakių seniūnijos socialinę darbuotoją Birutą Ramanauskienę - pasirinkote daryti gerus
darbus ne tik kūnui, bet ir sielai. Tokia realybė, kad šiandien daugybės žmonių gyvenimas sunkiai
įsivaizduojamas be socialinio darbuotojo pagalbos, paramos, gero žodžio, rimto patarimo. Darbas
su žmogumi, jo jausmais, išgyvenimais ir poreikiais vyksta kasdien. Tai geba tik drąsūs, kūrybiški
ir ištvermingi. Sveikindamas 25-erių metų darbo sukakties ir socialinio darbuotojo dienos proga
reiškiu nuoširdžią padėką už Jūsų atsakingą darbą, nuoširdumą, profesionalumą, išskirtines
asmenines savybes, padedant spręsti mūsų rajono bendruomenės poreikius ir problemas. Kantrybės,
vilties ir tikėjimo.
Sintautų seniūnijos socialinę darbuotoją Vaidutę Cikanavičienę - pasirinkote daryti gerus
darbus ne tik kūnui, bet ir sielai. Tokia realybė, kad šiandien daugybės žmonių gyvenimas sunkiai
įsivaizduojamas be socialinio darbuotojo pagalbos, paramos, gero žodžio, rimto patarimo. Darbas
su žmogumi, jo jausmais, išgyvenimais ir poreikiais vyksta kasdien. Tai geba tik drąsūs, kūrybiški
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ir ištvermingi. Sveikindamas 10-ies metų darbo sukakties ir socialinio darbuotojo dienos proga
reiškiu nuoširdžią padėką už Jūsų atsakingą darbą, nuoširdumą, profesionalumą, išskirtines
asmenines savybes, padedant spręsti mūsų rajono bendruomenės poreikius ir problemas. Kantrybės,
vilties ir tikėjimo.
Šakių socialinių paslaugų centro socialinio darbuotojo padėjėjas Reginą Merčaitienę, Editą
Arštikaitienę - pasirinkote daryti gerus darbus ne tik kūnui, bet ir sielai. Tokia realybė, kad šiandien
daugybės žmonių gyvenimas sunkiai įsivaizduojamas be socialinio darbuotojo pagalbos, paramos,
gero žodžio, rimto patarimo. Darbas su žmogumi, jo jausmais, išgyvenimais ir poreikiais vyksta
kasdien. Tai geba tik drąsūs, kūrybiški ir ištvermingi. Sveikindamas 10-ies metų darbo sukakties ir
socialinio darbuotojo dienos proga reiškiu nuoširdžią padėką už Jūsų atsakingą darbą, nuoširdumą,
profesionalumą, išskirtines asmenines savybes, padedant spręsti mūsų rajono bendruomenės
poreikius ir problemas. Kantrybės, vilties ir tikėjimo.
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