
UAB „PLUNGĖS JONIS“ KŪRIMOSI ISTORIJA 

 
 
     Remiantis LR laikinuoju 
įstatymu „Dėl darbuotojų 
privataus kapitalo kaupimo 
valstybinėse įmonėse“ 
centrinė privatizavimo 
komisija 1991 m. lapkričio 29 
d. priėmė nutarimą 
privatizuoti 49% valstybinių 
melioracijos įmonių turto. 
 
 
     1992 m. kovo – balandžio mėn. tuometinė 
Plungės VMĮ direktoriaus pavaduotoja ekonomikai  
Irena Kirklienė pasitelkė Agrarinės ekonomikos  
instituto specialistą dr. Juozą Adomaitį, kuris 
parengė Plungės VMĮ turto privatizavimo 
koncepcijos, projektą  ir kitus su šiuo procesu 
susijusių dokumentų projektus. Jie buvo svarstyti 
Plungės rajono  Valdyboje ir Plungės rajono 
Privatizavimo komisijoje. Parengti dokumentai 
buvo įvertinti palankiai ir Plungės rajono valdytojas 
R. Ščupokas bei Privatizavimo komisijos 
pirmininkas A. Lapukas juos patvirtino. Remiantis 
šia koncepcija buvo parengtas Plungės VMĮ 
privatizavimo projektas pagal kurį buvo numatyta 
VMĮ reorganizuoti į 11  gamybinių technologinių kompleksų.. 
 
     1992 m. balandžio 1 d. pirmininkaujant Šateikių technologinio 
komplekso vadovui J. Varkaliui, sekretoriaujant šio komplekso darbuotojui 
A. Šalviui, dalyvaujant 63 Šateikių komplekso darbuotojams įvyko 
visuotinis susirinkimas. 
 
     Taigi 1992 m. birželio 8 d. Plungės rajono valdytojo potvarkiu Nr. 173 
Valstybinė melioracijos įmonė buvo reorganizuota į dvi įmones Valstybinę 
įmonę „Jonis“ ir Plungės valstybinę melioracijos įmonę. 
 
     1992 m. lapkričio 25 d. Privatizacijos pirmininkas A. Lapukas 
patvirtino Viešo akcijų pasirašymo sutartį, įmonė buvo dalinai privatizuota 
ir 1993 m. sausio 15 d. įregistruota UAB „Jonis“. 
 
     Dėkingi šiandieną esame dabartiniam žemės ūkio 
ministerijos departamento direktoriui Silverijui 
Dangveckui, kuris būdamas mūsų žemietis ne tik palaikė 
mus šiame laikotarpyje, bet kartu davė praktinę pagalbą 
garsinant mūsų jaunos bendrovės vietą Lietuvoje ir 
keičiantis darbine patirtimi su Suomijos melioratoriais. 
 
      Bendrovės senbuviai signatarai prisimena, kad mūsų 
VĮ „Jonis“ ofisas buvo VMĮ senojoje kontoroje Rietave 
pirmame aukšte. Ten 3 – juose kabinetuose talpinosi visa 
administracija. Iki 1993 metų gamybinė bazė buvo ten pat 
Rietave, o dabartinėje gamybinėje bazėje Plungėje, Lentpjūvės gatvėje buvo tik 0,8 ha sklypas su 
naftos bazės 4 cisternomis kurui ir vagonas – namelis ant ratų taip vadinama kontora Plungėje. 


