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Posėdis įvyko 2021 m. sausio 15 d.
Posėdžio pradžia 10 val., pabaiga 11 val. 30 min.
Posėdžio pirmininkas – Domininkas Jurevičius, Antikorupcijos komisijos pirmininkas.
Posėdžio sekretorė – Diana Andrijauskė, Palangos miesto savivaldybės administracijos
Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė.
Posėdyje dalyvavo Komisijos nariai: Andrius Bajoras, Arvydas Dočkus, Inga Drakšaitė,
Daina Eimanavičienė, Irena Galdikienė, Domininkas Jurevičius, Elena Kuznecova, Eugenijus
Simutis, Ramutis Šeštokas, Julius Tomas Žulkus.
Kviestieji asmenys: Narine Danijelianc, Juridinio ir personalo skyriaus vyresnioji
patarėja, Kostas Jakubauskas, Ūkio ir turto skyriaus vedėjas, Violeta Staskonienė, Administracijos
direktoriaus pavaduotoja.
Darbotvarkė pridedama.
Komisijos pirmininkas informavo, kad darbotvarkės 2 klausimas pakoreguotas ir teikė
balsavimui darbotvarkę su pasiūlymu.
Balsavo: už – 10 (vienbalsiai).
Darbotvarkė su pakeitimais patvirtinta.
1.SVARSTYTA. Dėl renovuotų daugiabučių namų kiemų remonto tvarkos ir
eiliškumo, atliekamų darbų eigos. Pranešėjai – Kostas Jakubauskas ir Violeta Staskonienė.
Ūkio ir turto skyriaus vedėjas informavo, kad pagal gautą finansavimą yra tvarkoma
daugiabučių namų, kurie buvo renovuoti 2016-2017 metais, aplinka.
Violeta Staskonienė pažymėjo, jog prioritetas teikiamas centrinės miesto dalies
renovuotų namų aplinkos infrastruktūros atnaujinimui.
Elena Kuznecova siūlė Administracijai parengti Teritorijų prie atnaujintų
(modernizuotų) daugiabučių namų sutvarkymo tvarkos aprašą.
Julius Tomas Žulkus atkreipė dėmesį, kad gyventojai ar jų atstovai turi teisę susipažinti
su savivaldybės institucijų sprendimais, todėl ir Komisijos sprendimai bei pasiūlymai turi būti
skelbiami viešai.
Komisijos pirmininkas teikė balsavimui Elenos Kuznecovos ir Juliaus Tomo Žulkaus
pasiūlymą.
BALSAVO: už – 10 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. 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.
2.SVARSTYTA. Dėl pranešėjo duomenų apsaugos užtikrinimo. Pranešėja – Narine
Danijelianc.
Juridinio ir personalo skyriaus vyresnioji patarėja Narine Danijelianc pristatė teisinį
reglamentavimą apie pranešėjų teisinį statusą, apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir
pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir
pagalbos jiems priemones.
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Pažymėjo, kad pranešėjų apsauga Lietuvoje yra pakankamai naujas institutas, Lietuvos
Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas įsigaliojo nuo 2019 m. sausio 1 d. Įstatymas yra taikomas
tiek viešajam, tiek privačiam sektoriams. Pranešėjas yra asmuo, kuris pateikia informaciją apie
pažeidimą įstaigoje, su kuria jį sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai ir
kurį kompetentinga institucija pripažįsta pranešėju (Pranešėjų apsaugos įstatymo 2 str. 6
d.). Pranešėjo apsaugos statusą suteikia kompetentinga institucija Lietuvos Respublikos prokuratūra.
Pranešėjams, pateikusiems kompetentingai institucijai vertingos informacijos apie pažeidimus, gali
būti atlyginama Vyriausybės nustatytomis sąlygomis ir tvarka.
Atkreipė dėmesį, kad Pranešėjų apsaugos įstatymo 10 str. reglamentuoja draudimą
daryti neigiamą poveikį asmenims, pateikusiems informaciją apie pažeidimus. Prieš asmenį,
pateikusį informaciją apie pažeidimą, dėl tokios informacijos pateikimo nuo šios informacijos
pateikimo dienos draudžiama imtis neigiamo poveikio priemonių: atleisti jį iš darbo ar tarnybos,
perkelti į žemesnes pareigas ar kitą darbo vietą, bauginti, priekabiauti, diskriminuoti, grasinti
susidoroti, apriboti karjeros galimybes, sumažinti darbo užmokestį, pakeisti darbo laiką, kelti
abejones dėl kompetencijos, perduoti neigiamą informaciją apie jį tretiesiems asmenims, panaikinti
teisę dirbti su valstybės ir tarnybos paslaptį sudarančia informacija, arba taikyti bet kokias kitas
neigiamo poveikio priemones. Draudimas daryti neigiamą poveikį informaciją apie pažeidimą
pateikusiam asmeniui taikomas darbdaviui ir kitiems įstaigos darbuotojams. Draudžiama daryti
neigiamą poveikį ir asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimą, šeimos nariams, dirbantiems
įstaigoje arba kitame su įstaiga subordinaciniais ryšiais susijusiame juridiniame asmenyje.
Įstatymas įpareigoja įstaigas įdiegti vidinius informacijos apie pažeidimus teikimo
kanalus ir užtikrinti jų funkcionavimą. Palangos miesto savivaldybėje toks vidinis kanalas yra
įdiegtas. Informacija yra skelbiama viešai Palangos miesto savivaldybės interneto
svetainėje www.palanga.lt, skyriuje „Korupcijos prevencija“, pasirinkus nuorodą „Pranešėjų
apsauga“.
Komisijos nariai išklausė pateiktą informaciją.
3.SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2021-2024
metų programos ir priemonių plano sudarymo. Pranešėjas – Domininkas Jurevičius.
Komisijos pirmininkas pagarsino, kad yra pradėtas rengti naujo laikotarpio Palangos
miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2021-2024 m. programos ir jos įgyvendinimo priemonių
plano projektas.
Komisijos pirmininkas siūlė Komisijos nariams iki 2021 m. sausio 31 d. pateikti
pasiūlymus dėl Palangos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2021–2024 metų programos ir
įgyvendinimo priemonių plano.
Komisijos nariai bendru sutarimu pritarė Domininko Jurevičiaus pasiūlymui.
NUSPRĘSTA. Komisijos nariams iki 2021 m. sausio 31 d. pateikti siūlymus
Komisijos pirmininkui arba Juridinio ir personalo skyriaus vyresniajai patarėjai Narine Danijelianc
(rengėjai) Palangos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2021–2024 metų programos ir
įgyvendinimo priemonių plano.
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