
IX ŠAUKIMO PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 

TARYBA 

 

IŠKILMINGO POSĖDŽIO PROTOKOLAS 
 

2022 m. birželio 17 d. Nr. T-5 

Plungė 

 

Posėdis įvyko 2022-06-17, 15:00 – 17:00 val., M. Oginskio rūmuose. 

Posėdžio pirmininkas – Audrius Klišonis, Savivaldybės meras.   

Posėdžio sekretorė – Jovita Šumskienė, Protokolo skyriaus vedėja. 

Protokolą rašiusi sekretorė – Renata Vičienė, Protokolo skyriaus vyr. specialistė. 

Posėdyje dalyvavo: Lietuvos Respublikos Seimo nariai – Jurgis Razma ir Giedrius Surplys, 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos viceministras Elanas Jablonskas, Plungės Šv. Jono 

Krikštytojo parapijos klebonas dek. Vytautas Gedvainis, pirmasis atkurtos nepriklausomos Lietuvos 

Plungės rajono savivaldybės tarybos pirmininkas Gintaras Morkis, Telšių vyskupas Algirdas 

Jurevičius, Savivaldybės tarybos nariai, į Plungės miesto šventę atvykusios užsienio valstybių 

delegacijos – Bruntalio miesto savivaldybės (Čekijos Respublika), Golub – Dobžyno miesto 

savivaldybės (Lenkijos Respublika), Tukumo savivaldybės (Latvijos Respublika), Kvarelio 

savivaldybės (Gruzija), Mendeno miesto savivaldybės (Vokietijos Federacinė Respublika), 

architektas Algirdas Žebrauskas, 2022 metų kultūros ir meno premijų laureatai, Savivaldybės 

administracijos darbuotojai, įstaigų vadovai, visuomeninių organizacijų atstovai, Plungės miesto 

šventės rėmėjai ir svečiai. 

Iškilmingą posėdį vedė Alvidas Bakanauskas, Žemaičių dailės muziejaus direktorius. 

 

Nuskambėjus Platelių meno mokyklos orkestro atliekamam Oginskio polonezui, Alvidas 

Bakanauskas pasveikino visus susirinkusiuosius ir suteikė žodį Telšių vyskupui Algirdui Jurevičiui.  

Po Telšių vyskupo Algirdo Jurevičiaus padėkos ir sveikinimo kalbos, Alvidas Bakanauskas 

suteikė žodį Savivaldybės merui Audriui Klišoniui. 

Audrius Klišonis, pasveikinęs posėdžio dalyvius, paskelbė posėdį pradėtu. Sugiedojus 

himną, Savivaldybės meras kalbėjo apie tai, kaip pastaraisiais metais Savivaldybei sekėsi tvarkytis 

su visą šalį ir pasaulį sukausčiusia COVID-19 pandemija. Padėkota rajono medikams – ligoninės, 

greitosios medicinos pagalbos, pirminių sveikatos priežiūros centrų, visuomenės sveikatos biuro, 

mobilaus patikros punkto – darbuotojams bei Plungės policijos komisariato, socialinių ir globos 

įstaigų, Savivaldybės administracijos darbuotojams už darbą ekstremalios situacijos metu.  

Savivaldybės meras kalbėjo apie pandemijos sukeltus iššūkius švietimo ir verslo 

sektoriuose, pasidžiaugta jau atliktais darbais ir dar tebeįgyvendinamais projektais, paliesta 

Ukrainoje vykstančio karo tema.  

Padėkojęs Plungės kraštui dirbantiems žmonėms, Audrius Klišonis kvietė tęsti prasmingų 

darbų vykdymą, o šiandien pasidžiaugti gražia švente bei garbinga Plungės miesto bei Platelių 

miestelio sukaktimi.  

 

Po savo šventinės kalbos Savivaldybės meras supažindino su šios dienos posėdžio 

darbotvarke. Jai pritarta bendru sutarimu.  

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl pritarimo partnerystės sutarties su Mendeno miesto savivaldybe (Vokietijos 

Federacinė Respublika) atnaujinimui. 
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Pranešėja Vida Bondauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkė. 

 2. Partnerystės sutarties su Plungės miesto partnere – Mendeno miesto savivaldybe 

(Vokietijos Federacinė Respublika) atnaujinimas. 

3. Premijų už pasiektus aukštus rezultatus kultūros ir meno srityje įteikimas. 

4. Plungės miesto žmonių vardu Savivaldybės mero Audriaus Klišonio padėka Algirdui 

Žebrauskui.  

Pranešėjas Audrius Klišonis, Savivaldybės meras. 

5. Plungės Magdeburgo teisė: savivaldos akimirka miesto istorijos tėkmėje. 

Pranešėja Jolanta Skurdauskienė, Plungės rajono savivaldybės tarybos narė, istorijos mokslų 

daktarė. 

 

1. SVARSTYTA. Pritarimas partnerystės sutarties su Mendeno miesto savivaldybe 

(Vokietijos Federacinė Respublika) atnaujinimui. 

Pranešėja Vida Bondauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkė, pristatė 

parengtą sprendimo projektą dėl pritarimo partnerystės sutarties su Mendeno miesto savivaldybe 

(Vokietijos Federacinė Respublika) atnaujinimui. 

Sprendimas priimtas bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas Nr. T1-145 pridedamas). 

 

Alvidas Bakanauskas suteikė žodį pirmajam atkurtos nepriklausomos Lietuvos Plungės 

rajono savivaldybės tarybos pirmininkui Gintarui Morkiui.  

Gintaras Morkis papasakojo apie draugystės su vokiečiais pradžią bei pasidalijo 

prisiminimais iš 1992 metų, kai buvo pasirašytas Lietuvos Respublikos Plungės rajono ir Vokietijos 

Respublikos Menden (Sauerland) miesto partnerystės aktas.  

 

Alvidas Bakanauskas pakvietė Mendeno miesto savivaldybės (Vokietijos Federacinė 

Respublika) pirmąją mero pavaduotoją Henni Krabbe tarti keletą žodžių ir pasirašyti atnaujintą 

partnerystės sutartį.  

Henni Krabbe pasidžiaugė jau 30 metų besitęsiančia Plungės ir Mendeno miestų draugyste, 

išreiškė norą sustiprinti bendradarbiavimą tarp šių miestų gimnazijų, švietimo ir verslo sektoriuose.  

Alvidui Bakanauskui pakvietus, Mendeno miesto savivaldybės (Vokietijos Federacinė 

Respublika) pirmoji mero pavaduotoja Henni Krabbe ir Plungės miesto savivaldybės meras Audrius 

Klišonis pasirašė atnaujintą Plungės ir Mendeno miestų partnerystės sutartį.  

 

Audrius Klišonis pasidžiaugė, kad šios dienos posėdyje dalyvauja dar keturių Plungės 

miestų – partnerių iš Čekijos, Lenkijos, Latvijos ir Sakartvelo delegacijos.  

 

Posėdžio vedėjas Alvidas Bakanauskas sakė, jog šiais metais buvo paskirtos premijos už 

aukštus pasiekimus kultūros ir meno srityse.  

Audrius Klišonis pasveikino ir premijas įteikė Plungės rajono savivaldybės Žemaičių 

Kalvarijos kultūros centro direktorei Rimai Jokubauskienei; Plungės rajono savivaldybės viešosios 

bibliotekos dailininkei – fotografei, kultūros mėnraščio „Žemaičių saulutė“ redaktorei Kristinai 

Paulauskaitei; choreografei, senjorų liaudiškų šokių grupės „Sausdravielis“ vadovei Loretai 

Vaitkutei ir Žemaičių dailės muziejaus vyriausiajai fondų saugotojai Danutei Einikienei.  

 

Televizoriaus ekrane keičiantis nuotraukoms, fiksuojančiomis Plungės miesto vaizdą prieš ir 

po tikslinės teritorijos projektų įgyvendinimo, Alvidas Bakanauskas pristatė profesorių, žymų 

architektą, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatą, visą savo karjerą paskyrusį gimtosios 

Žemaitijos architektūros formavimui ir puoselėjimui, žemaičių kalbos mylėtoją ir sergėtoją Algirdą 

Žebrauską.   

Audrius Klišonis Plungės miesto žmonių vardu įteikė padėką Algirdui Žebrauskui.  

Algirdas Žebrauskas padėkojo už pasitikėjimą ir parodytą dėmesį.  
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Alvidas Bakanauskas pakvietė Savivaldybės tarybos narę, istorijos mokslų daktarę Jolantą 

Skurdauskienę, atskleisti, kuo Plungei ir Plateliams ypatingi 1792 metai. 

Jolanta Skurdauskienė perskaitė savo rengtą pranešimą „Plungės Magdeburgo teisė: 

savivaldos akimirka miesto istorijos tėkmėje“. 

 

Sveikinimo žodžius tarė Lietuvos Respublikos Seimo nariai Jurgis Razma ir Giedrius 

Surplys bei Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos viceministras Elanas Jablonskas. 

Alvidas Bakanauskas įgarsino Lietuvos Respublikos Seimo nario Jono Varkalio parengtą 

sveikinimą, o Audrius Klišonis viešai padėkojo posėdyje nedalyvaujančiam Kultūros paveldo 

departamento direktoriui Vidmantui Bezarui.  

 

Alvidas Bakanauskas pakvietė iškilmingo posėdžio dalyvius pasižiūrėti trumpą filmuką, 

skirtą Plungės ir Platelių 230-ties metų jubiliejui paminėti.  

Savivaldybės meras Audrius Klišonis perskaitė Laišką ateities kartoms. Po to jis pats, 

Platelių seniūnas Robertas Šimkus ir Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas dek. Vytautas 

Gedvainis tą Laišką pasirašė, įdėjo į Laiko kapsulę ir po posėdžio užkasė M. Oginskio rūmų 

žirgyno teritorijoje.  

 

Savivaldybės meras Audrius Klišonis, baigdamas iškilmingą devintojo šaukimo 

Savivaldybės tarybos posėdį, dėkojo jo dalyviams, linkėjo gražios šventės bei pakvietė visus 

sudalyvauti Laiko kapsulės įkasimo ceremonijoje.  

 

 

Posėdžio pirmininkas       Audrius Klišonis

      

Posėdžio sekretorė       Jovita Šumskienė 

 

Protokolą rašiusi sekretorė                                                                                             Renata Vičienė 


