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Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos                                              2017-03-07  Nr. SI-24 

Ugdymo ir kultūros departamento                                                 

Švietimo skyriui vedėjai Laimai Prižgintienei 

 

 

DĖL DARBUOTOJŲ APDOVANOJIMO ĮSTAIGOS 30-IES METŲ JUBILIEJAUS 

PROGA 

 

 Prašau  Švietimo skyriaus padėkos raštais apdovanoti lopšelio – darželio “Bangelė” 

darbuotojus įstaigos 30-ies metų jubiliejaus proga. 

              Padėkos raštus skirti: 

              1. Janinai Žuklienei, auklėtojai, - už kūrybišką, veiksmingą ir rezultatyvią  pedagoginę 

veiklą, prasmingą dėmesį kiekvienam vaikui. 

              2. Oksanai Jakovlevai, auklėtojai, - už kūrybišką, inovatyvų  pedagoginį darbą, kūrybišką 

veiklą įstaigos bendruomenėje bei glaudžią partnerystę su ugdytinių tėvais.  

              3. Laimai Mikužienei, priešmokyklinio ugdymo pedagogei, – už kūrybišką pedagoginį 

darbą, aktyvų ugdytinių dalyvavimą miesto bei šalies visuomeniniuose ir kultūriniuose 

renginiuose. 

             4. Alai Vainer, priešmokyklinio ugdymo pedagogei, – už novatorišką pedagoginę veiklą, 

puikius ugdytinių pasiekimus, sveikos ir saugios gyvensenos puoselėjimą, gerosios patirties 

sklaidą mieste bei veiksmingos projektinės veiklos organizavimą ir vykdymą. 

             5. Irinai Čalyševai, specialistei, - už profesionaliai atliekamą darbą, kruopštumą, 

sąžiningumą bei sėkmingą įstaigos finansų valdymo politikos įgyvendinimą. 

             6. Tatjanai Kačinskienei, auklėtojos padėjėjai, - už ilgametį gerą, sąžiningą bei rūpestingą 

darbą. 

             7. Svetlanai Jodčikienei, auklėtojos padėjėjai, – už kruopštumą, darbštumą bei 

sąžiningumą darbe. 

             8. Olgai Čistajai, auklėtojos padėjėjai, – už ilgametį gerą, sąžiningą bei rūpestingą darbą, 

aktyvią pagalbą pedagogams efektyviai įgyvendinant priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo 

tikslus. 

             9. Virginijai Ciparienei, sandilininkei, - už pareigingumą ir atsakingumą, ilgametį aktyvų 

kūrybišką darbą, efektyvų bendradarbiavimą su bendruomene, už įgyvendintas puikia kūrybines 

idėjas, kurios panaudotos ugdytiniams dalyvaujant miesto, šalies visuomeniniuose ir kultūriniuose 

renginiuose. 

             10. Rimai Bormotovai, kiemsargei, – už kokybišką ir kūrybišką darbą gražinant bei 

puoselėjant įstaigos aplinką. 

             11. Jurijui Musatovui, pastato priežiūros ir remonto darbininkui,- už atsakingą, kruopštų 

bei sąžiningą darbą vykdant nuolatinę materialinio įstaigos turto priežiūrą bei sistemų kontrolę. 
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