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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 4 dalimi,
a p d o v a n o j u Padėkos raštais:
Šakių rajono neįgaliųjų draugijos narius Valę Brazaitienę, Janiną Račkaitienę, Eleną
Murauskienę, Romą Jančarą - už nuoširdų ir atsakingą darbą, už aktyvų dalyvavimą draugijos
veikloje, organizacinį rūpestį ir pareigingą požiūrį į žmogų, jo interesus, džiaugsmus ir rūpesčius,
už toleranciją ir paprastumą, už išradingas, kūrybiškas mintis ir jų įgyvendinimą. Asmeninio
jubiliejaus proga linkėdamas stiprios sveikatos ir neišsenkančios energijos.
Šakių rajono žmonių su negalia sąjungos narę, Janukiškių neįgaliųjų dienos centro meno
vadovę Rimvydę Ralickienę - už aktyvų dalyvavimą Janukiškių neįgaliųjų dienos centro veikloje,
už pastangas ir gebėjimą pritraukti žmones dalyvauti ansamblyje „Šešupės vingis“. Jūsų pastangų
dėka surengta daug gražių ir prasmingų renginių ne tik mūsų rajone, bet ir už jo ribų. Džiaugiuosi,
kad jūsų meilė muzikai ir dainai dosniai dalinama ne tik suaugusiems, bet ir vaikams. Tarptautinės
neįgaliųjų dienos proga linkėdamas sėkmės, stiprybės ir neišsenkančios energijos.
Šakių rajono žmonių su negalia sąjungos „Draugystės“ klubo narę – režisierę Birutę
Dovydaitienę - už aktyvų dalyvavimą ir nuoširdžią kūrybišką veiklą, už pastangas ir gebėjimą
pritraukti žmones dalyvauti klubo mėgėjų teatre „Neapkalbant šešetukas“. Jūsų pastangų dėka
surengta daug gražių ir prasmingų pasirodymų, kas kartą nustebinančių išmone, tematika ir
įvairove.
Džiaugiuosi, kad jūsų meilė teatrui, scenai dosniai dalinama kiekvienam iš mūsų. Tarptautinės
neįgaliųjų dienos proga linkėdamas sėkmės, stiprybės ir neišsenkančios energijos.
Šakių rajono žmonių su negalia sąjungos narę „Ramunių“ klubo vadovę Renę Stepaitienę už nuoširdų ir pasiaukojamą 20 metų darbą klube, besąlygišką pagarbą neįgaliam žmogui, už
pareigos ir tolerancijos jausmą be kurio jau neįsivaizduojate savo gyvenimo, už aktyvų dalyvavimą
ir nuoširdžią kūrybišką veiklą, už poetinio žodžio sklaidą, pastangas ir gebėjimą pritraukti žmones
dalyvauti „Ramunių“ klubo veikloje. Jūsų dėka surengta daug gražių renginių, kuriuose skambėjo ir
skamba eilės apie svarbiausius gyvenimo dalykus. Jūsų darbas klube palengvina neįgalių žmonių
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bendravimą visuomenėje. Tarptautinės neįgaliųjų dienos proga linkėdamas sėkmės, stiprybės ir
neišsenkančios energijos.
Šakių rajono žmonių su negalia sąjungos narę Laimutę Adomaitienę - už didžiulę pagalbą
neįgaliam žmogui, už jo integraciją į visuomenę, už kilnų darbą ir ištiestą pagalbos ranką, už
pareigos ir tolerancijos jausmą be kurio jau neįsivaizduojate savo gyvenimo, už aktyvų dalyvavimą
renginiuose ir nuoširdžią kūrybišką veiklą, už daugybę rankdarbių į kuriuos įdedate savo mintis ir
darbą dovanodama juos ne tik sąjungos nariams bet ir visiems rajono gyventojams. Tegul jūsų
prasmingi darbai būna pavyzdys ir siekiamybė. Tarptautinės neįgaliųjų dienos proga linkėdamas
sėkmės, stiprybės ir neišsenkančios energijos.
Šakių pirminio asmens sveikatos priežiūros centro bendrosios praktikos slaugytoją Dianą
Dobilienę - už tai, kad nesavanaudiškai tarnaujate žmogui, už tai, kad kasdien esate šalia skausmo ir
nelaimių ištiktųjų, suteikdami ligoniui taip reikalingą pagalbą, viltį ir tikėjimą, už ilgametį,
sąžiningą ir nuoširdų darbą įstaigoje, už geranoriškas iniciatyvas bei suvokimą, kad žmonių sveikata
- valstybės gerovės pamatas. Dėkodamas už kilnų 30 metų darbą linkiu stiprios sveikatos, sėkmės ir
neblėstančio optimizmo.
Šakių pirminio asmens sveikatos priežiūros centro gydytojo odontologo padėjėją Audronę
Šuopienę - už tai, kad nesavanaudiškai tarnaujate žmogui, už tai, kad kasdien esate šalia skausmo ir
nelaimių ištiktųjų, suteikdami ligoniui taip reikalingą pagalbą, viltį ir tikėjimą, už ilgametį,
sąžiningą ir nuoširdų darbą įstaigoje, už geranoriškas iniciatyvas bei suvokimą, kad žmonių sveikata
- valstybės gerovės pamatas. Dėkodamas už kilnų 30 metų darbą linkiu stiprios sveikatos, sėkmės ir
neblėstančio optimizmo.
Šakių pirminio asmens sveikatos priežiūros centro apskaitininkę Stasę Sprainaitienę - už
ilgametį, sąžiningą, nepriekaištingą ir nuoširdų darbą įstaigoje, už geranoriškas iniciatyvas, už
pareigos ir tolerancijos jausmą be kurio jau neįsivaizduojate savo gyvenimo. Dėkodamas už 20
metų darbą linkiu stiprios sveikatos, sėkmės ir neblėstančio optimizmo.
Šakių pirminio asmens sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo pavaduotoją ūkio
reikalams Petrą Matusevičių - už ilgametį, sąžiningą, nepriekaištingą ir nuoširdų darbą įstaigoje, už
geranoriškas iniciatyvas, už pareigos ir tolerancijos jausmą be kurio jau neįsivaizduojate savo
gyvenimo. Dėkodamas už 20 metų darbą linkiu stiprios sveikatos, sėkmės ir neblėstančio
optimizmo.
Aidą ir Rytį Kriaučiūnus, Rasą ir Giedrių Jankevičius, Neringą ir Juozą Adomaičius, Mildą
ir Nerijų Kaminskus, Liną ir Arūną Tarnauskus, Aušrą ir Rimvydą Sederevičius, Jūratę ir Rimą
Verpečinskus, Gintarę ir Kęstutį Smirnovus, Elvyrą Jakienę, Rasą ir Algį Bublaičius, Jurgitą ir Joną
Bataičius, Robertą Rudaitytę, Aistę ir Raimondą Urbštus Dalią ir Arūnną Diktorus, Rasą ir
Mindaugą Paškauskus, Virginiją ir Tomą Laugalius, Simoną ir Egidijų Kudirkus, Redą ir Eligijų
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Andriuškevičius, Jolantą ir Vaidotą Remezas - už suvokimą, kad muzika yra grožio kalba, kuri
išmoko jausmų gyvenimo ir lavina intelektą, už teisingą požiūrį į vaiko raidą, kultūringą jo
auklėjimą, meninį ugdymą ir nuolatinę pagalbą kolektyvo „Šmiki šmaki“ vadovams, sprendžiant
organizacinius klausimus. Jūsų bendras darbas dalyvaujant ne tik rajono, bet ir respublikiniuose
renginiuose dažnai įvertinamas aukščiausiais balais ir gausiais aplodismentais. Keliaukite visi
drauge moksliškiausio meno ir meniškiausio mokslo - muzikos – keliu.
Šakių rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro socialinę darbuotoją Genovaitę
Vabalienę - už nuoširdų, kokybišką, prasmingą ir kilnų darbą, už kūrybiškumą ir visuomeniškumą,
už mokėjimą išklausyti ir padėti, už rūpestį ir širdies šilumą teikiant paslaugas seniūnijos
gyventojams asmeninio jubiliejaus proga linkėdamas visokeriopos sėkmės.
Šakių rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro socialinio darbuotojo ir slaugytojo
padėjėją Editą Arštikaitienę - už nuoširdų, kokybišką, prasmingą ir kilnų darbą, už kūrybiškumą ir
visuomeniškumą, už mokėjimą išklausyti ir padėti, už rūpestį ir širdies šilumą teikiant paslaugas
seniūnijos gyventojams asmeninio jubiliejaus proga linkėdamas visokeriopos sėkmės.
Šakių rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro socialinę darbuotoją Audronę
Laurinaitytę - už nuoširdų, kokybišką, prasmingą ir kilnų darbą, už kūrybiškumą ir
visuomeniškumą, už mokėjimą išklausyti ir padėti, už rūpestį ir širdies šilumą teikiant paslaugas
seniūnijos gyventojams asmeninio jubiliejaus proga linkėdamas visokeriopos sėkmės.
Šakių rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro socialinę darbuotoją Deimantę
Keidošytę - už nuoširdų, kokybišką, prasmingą ir kilnų darbą, už kūrybiškumą ir visuomeniškumą,
už mokėjimą išklausyti ir padėti, už rūpestį ir širdies šilumą teikiant paslaugas seniūnijos
gyventojams asmeninio jubiliejaus proga linkėdamas visokeriopos sėkmės.
Šakių rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro socialinę darbuotoją Rūtą Petraitienę už nuoširdų, kokybišką, prasmingą ir kilnų darbą, už kūrybiškumą ir visuomeniškumą, už mokėjimą
išklausyti ir padėti, už rūpestį ir širdies šilumą teikiant paslaugas seniūnijos gyventojams asmeninio
jubiliejaus proga linkėdamas visokeriopos sėkmės.
Šakių rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorę Vilmą Bielskienę - už
nuoširdų, kokybišką, prasmingą ir kilnų darbą, už kūrybiškumą ir visuomeniškumą, už pastangas
suprasti ir sutelkti kolektyvą, už mokėjimą išklausyti ir padėti, už rūpestį ir širdies šilumą teikiant
paslaugas daugelio rajono seniūnijų gyventojams asmeninio jubiliejaus proga linkėdamas
visokeriopos sėkmės.
Savivaldybės meras
Parengė
Tarybos ir mero sekretoriato vedėja
Inga Kanapeckienė
2020-01-02
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