PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
ANTIKORUPCIJOS KOMISIJA
NUOTOLINIO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2021 m. liepos 15 d. Nr. 2
Palanga
Posėdis įvyko 2021 m. liepos 15 d.
Posėdžio pradžia 16 val., pabaiga 16 val. 50 min.
Posėdžio pirmininkas – Domininkas Jurevičius, Palangos miesto savivaldybės
Antikorupcijos komisijos pirmininkas.
Posėdžio sekretorė – Renata Liaudanskytė, Palangos miesto savivaldybės
administracijos Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė.
Posėdyje dalyvavo Antikorupcijos komisijos nariai: Andrius Bajoras, Arvydas Dočkus,
Inga Drakšaitė, Daina Eimanavičienė, Irena Galdikienė, Domininkas Jurevičius, Elena Kuznecova,
Ramutis Šeštokas, Julius Tomas Žulkus (nuo 16 val. 5 min.).
Posėdyje nedalyvavo Komisijos narys Eugenijus Simutis.
Kviestieji asmenys: Ingrida Borisenko, Palangos miesto savivaldybės administracijos
Komunikacijos ir e. paslaugų skyriaus vedėja, Narine Danijelianc, Palangos miesto savivaldybės
administracijos Juridinio ir personalo skyriaus vyresnioji patarėja, Kostas Jakubauskas, Palangos
miesto savivaldybės administracijos Ūkio ir turto skyriaus vedėjas, Renata Liaudanskytė, Palangos
miesto savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė, Živilė Mačenskienė,
Palangos miesto savivaldybės administracijos Komunikacijos ir e. paslaugų skyriaus administratorė
referentė, Violeta Staskonienė, Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
pavaduotoja.
Posėdžio darbotvarkė (pridedama).
Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti dėl darbotvarkės tvirtinimo.
Balsavo: už – 8 (vienbalsiai).
Darbotvarkė patvirtinta.
1. SVARSTYTA. Armanto Petravičiaus 2021 m. birželio 22 d. pranešimas dėl el.
pašto antikorupcija@palanga.lt. Klausimo svarstyme dalyvavo Komunikacijos ir e. paslaugų skyriaus
vedėja Ingrida Borisenko ir administratorė referentė Živilė Mačenskienė.
Komisijos nariai susipažino su Armanto Petravičiaus pranešimu dėl galimai
neveikiančio el. pašto antikorupcija@palanga.lt.
Ingrida Borisenko patikino, kad el. paštas antikorupcija@palanga.lt yra veikiantis ir per
pastaruosius pusę metų buvo gautas tik vienas Armanto Petravičiaus el. laiškas korupcijos tema
(pridedama el. pašto momentinė ekrano kopija), o kiti el. laiškai buvo reklaminio pobūdžio.
Komunikacijos ir e. paslaugų skyriaus vedėja pažymėjo, jog administratorė referentė Živilė
Mačenskienė laiku nepastebėjo 2021 m. birželio 22 d. el. laiško, kadangi buvo suskleidusi „Gautų
laiškų“ katalogą, o, paskambinus Armantui Petravičiui, ji sureagavo ir ėmėsi veiksmų.
Živilė Mačenskienė sakė, kad el. paštas visą laiką veikė, laiškų korupcijos tema be šio
laiško nebuvo gauta, o ji, kalbėdama telefonu su Armantu Petravičiumi, netiksliai išsireiškė, todėl
pareiškėjas galėjo ne taip ją suprasti.
Komisija siūlė nepradėti tyrimo dėl Armanto Petravičiaus 2021 m. birželio 22 d.
pranešime išdėstytų aplinkybių dėl el.pašto neveikimo joms nepasitvirtinus.
BALSAVO: už – 9 (vienbalsiai).
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NUSPRĘSTA. Nepradėti tyrimo dėl el.pašto neveikimo pagal Armanto Petravičiaus
2021 m. birželio 22 d. pranešime išdėstytas aplinkybes joms nepasitvirtinus.
2. SVARSTYTA. Armanto Petravičiaus 2021 birželio 22 d. pareiškimas „Dėl
nesudarytų sąlygų dalyvauti Tarybos posėdyje bei duomenų perdavimo trečiajai šaliai“. Klausimo
svarstyme dalyvavo Komunikacijos ir e. paslaugų skyriaus vedėja Ingrida Borisenko ir Bendrojo
skyriaus vyriausioji specialistė Renata Liaudanskytė.
Komisijos nariai susipažino su Armanto Petravičiaus pareiškimu „Dėl nesudarytų
sąlygų dalyvauti Tarybos posėdyje bei duomenų perdavimo trečiajai šaliai“.
Renata Liaudanskytė informavo, kad 2021 m. birželio 16 d. buvo gautas Armanto
Petravičiaus prašymas dalyvauti ir pasisakyti Tarybos 2021 m. birželio 17 d. nuotoliniame posėdyje.
Jos kolegė Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė Diana Andrijauskė 2021 m. birželio 17 d. 8 val.
15 min. nurodytu el. paštu išsiuntė prisijungimo prie Tarybos posėdžio nuorodą ir paskambino
nurodytu mobiliojo telefono numeriu, tačiau atėjo automatinis atsakymas trumpąją žinute: „Sveiki,
atostogauju iki 2021.06.23 esant svarbiu klausimu asmeniškai, rašykite SMS arba elektroniniu paštu
armantas@geometrininkai.lt. Pavaduotojas Kęstutis Barskietis”. Diana Andrijauskė taip pat
nurodytu numeriu parašė 2 trumpąsias žinutes (SMS): „Sveiki, jums išsiųsta nuoroda dalyvauti
Tarybos posėdyje. Norime perspėti, kad jūs į posėdį būsite įleisti, kai jums bus suteikta teisė
pasisakyti“ (2021-06-17 8 val. 21 min.); „Ar Jūs jungsitės prie posėdžio?” (2021-06-17 8 val. 34
min.). Prasidėjus posėdžiui apie 9 val. 10-15 min. Renatai Liaudanskytei į darbinį telefoną
paskambino Armantas Petravičius, kuris piktinosi, kad per vėlai buvo atsiųsta prisijungimo prie
Tarybos posėdžio nuoroda, jis negalėjo taip greitai sureaguoti, ir informavo, kad prie posėdžio
jungsis kitas asmuo. Pasiteiravus, kokiu vardu jungsis kitas asmuo, Armantas Petravičius pažadėjo
atsiųsti informaciją trumpąja žinute. Pareiškėjas atsiuntė ne prisijungimo vardą, o elektroninio pašto
adresą, kuris buvo persiųstas Komunikacijos ir e. paslaugų skyriaus vedėjai Ingridai Borisenko. El.
laiško kopija ir susirašinėjimo trumposiomis žinutėmis kopijos pateiktos.
Ingrida Borisenko informavo, kad ji yra žmogus atsakingas už nuotolinio Tarybos
posėdžio techninę dalį, įleidžia į nuotolinį posėdį pranešėjus ir svečius. Prisijungus prie Tarybos
posėdžio atsidaro langas su pranešimu: „Prieš patenkant į susitikimo kambarį maloniai prašome:
nutildyti mobiliuosius telefonus; patikrinti ir esant poreikiui pakoreguoti savo prisijungimo vardą ir
pavardę“. Pasisakymų metu buvo prisijungę du vartotojai „Adomas“ ir „User“, jie buvo įleisti:
„Adomo“ vardu prisijungė užsirašiusi pasisakyti Rasa Kazėnienė, o asmuo „User“ vardu prisijungė,
tačiau netrukus atsijungė nuo Tarybos posėdžio. Nėra aišku, kas jungėsi minėtu vardu.
Komisija, išklausiusi Savivaldybės administracijos darbuotojų paaiškinimus, neturi
pagrindo teigti, kad pareiškėjui Armantui Petravičiui nebuvo sudarytos galimybės dalyvauti ir
pasisakyti Tarybos posėdyje, atsižvelgiant į tai, kada buvo išsiųsta prisijungimo prie Tarybos
posėdžio nuoroda. Tarybos nuotoliniai posėdžiai yra vieši ir jie transliuojami tiesiogiai kanale
„Youtube“.
Komisija nesiima tirti, ar buvo ir kokiu būdu perduota informacija Rasai Kazėnienei,
kadangi pareiškėjas prašymą pasisakyti išsiuntė ne tik Tarybą aptarnaujantiems tarnautojams, bet ir
Tarybos nariams bei kitiems asmenims, nenurodant jos neplatinti ar kitaip neviešinti.
BALSAVO: už – 9 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Nepradėti tyrimo dėl Armanto Petravičiaus 2021 birželio 22 d.
pareiškime „Dėl nesudarytų sąlygų dalyvauti Tarybos posėdyje bei duomenų perdavimo trečiajai
šaliai“ išdėstytų aplinkybių, nesant pagrindo teigti, kad pareiškėjui Armantui Petravičiui nebuvo
suteikta galimybė dalyvauti Tarybos nuotoliniame posėdyje, ir nesant įrodymų, kad informacija,
kuri nebuvo nurodyta kaip įslaptinta, buvo perduota kitiems asmenims.
3. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos informacijos apie
renovuotų daugiabučių namų kiemų remonto darbų eigą ir eiliškumą bei Teritorijų prie atnaujintų
(modernizuotų) daugiabučių namų sutvarkymo tvarkos aprašą pateikimo. Klausimo svarstyme
dalyvavo Administracijos direktoriaus pavaduotoja Violeta Staskonienė ir Ūkio ir turto skyriaus
vedėjas Kostas Jakubauskas.
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Komisijos pirmininkas priminė, kad Antikorupcijos komisijos 2021 m. sausio 15 d.
posėdyje buvo svarstytas klausimas dėl renovuotų daugiabučių namų kiemų remonto tvarkos ir
eiliškumo, atliekamų darbų eigos ir buvo priimtas sprendimas siūlyti Administracijai iki 2021 m.
birželio 1 d. parengti Teritorijų prie atnaujintų (modernizuotų) daugiabučių namų sutvarkymo
tvarkos aprašą ir apie tai paskelbti Savivaldybės internetinėje svetainėje.
Violeta Staskonienė atsiprašė, kad nesikreipė į Antikorupcijos komisiją dėl termino
pratęsimo ir informavo, kad Teritorijų prie atnaujintų (modernizuotų) daugiabučių namų
sutvarkymo tvarkos aprašas yra parengtas, tačiau vis dar svarstomas ir nagrinėjamas.
Kostas Jakubauskas pristatė pagal kokius prioritetus bus sudaromi daugiabučių namų
kiemų, kuriuos numatoma remontuoti, sąrašai.
Komisija siūlė Administracijai parengti Tarybos sprendimo „Dėl teritorijų prie
atnaujintų (modernizuotų) daugiabučių namų sutvarkymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektą ir
pateikti Tarybai svarstyti rugsėjo mėn. posėdyje.
BALSAVO: už – 9 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Siūlyti Palangos miesto savivaldybės administracijai parengti Tarybos
sprendimo „Dėl teritorijų prie atnaujintų (modernizuotų) daugiabučių namų sutvarkymo tvarkos
aprašo patvirtinimo“ projektą ir pateikti Tarybai svarstyti rugsėjo mėn. posėdyje.
4. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 20212023 m. programos ir įgyvendinimo priemonių plano metmenų pristatymo. Klausimo svarstyme
dalyvavo Juridinio ir personalo skyriaus vyresnioji patarėja Narine Danijelianc.
Narine Danijelianc pristatė Palangos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2021–
2023 metų programos projektą.
Komisijos nariai vienbalsiai nusprendė peržiūrėti Palangos miesto savivaldybės
korupcijos prevencijos 2021–2023 metų programos projektą ir iki 2021 m. rugpjūčio 1 d.
papildomai pateikti Juridinio ir personalo skyriaus vyresniajai patarėjai Narine Danijelianc savo
pasiūlymus ar pastabas dėl jo pakeitimo.
NUSPRĘSTA. Iki 2021 m. rugpjūčio 1 d. pateikti papildomai Juridinio ir personalo
skyriaus vyresniajai patarėjai Narine Danijelianc savo pasiūlymus ar pastabas dėl Palangos miesto
savivaldybės korupcijos prevencijos 2021–2023 metų programos projekto pakeitimo.

Posėdžio pirmininkas

Domininkas Jurevičius

Posėdžio sekretorė

Renata Liaudanskytė

