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Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi,

Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 19 straipsnio 1 ir 2 dalimis ir

atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento 2021 m. liepos 19 d. raštą

Nr. 18-6914 „Asmens patikrinimo išvada“, Šilalės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Išduoti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma

„Slaptai“, Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriui Tadui Bartkui.

2. Pavesti Šilalės rajono savivaldybės merui Algirdui Meiženiui pasirašyti Šilalės rajono

savivaldybės administracijos direktoriui Tadui Bartkui išduodamą leidimą dirbti ar susipažinti su

įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

3. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Šilalės

rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įteikimo ar pranešimo suinteresuotai šaliai apie viešojo

administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) dienos gali būti skundžiamas

Regiono apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda)

Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras Algirdas Meiženis
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