
Projektas

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS
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2021 m. lapkričio    d. Nr.

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. lapkričio 3 d. Nr.

raštą Nr. 18-10629 „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 Veiklos administravimo skyriaus vedėjai,

laikinai einančiai administracijos direktoriaus pareigas  Ingridai Petravičienei.

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

savivaldybės administracijos Veiklos administravimo skyriaus vedėjai, laikinai einančiai

administracijos direktoriaus pareigas Ingridai Petravičienei 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

Elektroninio dokumento nuorašas

http://www.silale.lt


Šilalės rajono savivaldybės teisės

projektų antikorupcinio

vertinimo taisyklių

2 priedas

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

(Savivaldybės įstaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas)

DĖL LEIDIMO DIRBTI AR SUSIPAŽINTI SU ĮSLAPTINTA INFORMACIJA, ŽYMIMA

SLAPTUMO ŽYMA „SLAPTAI“ IŠDAVIMO ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS  VEIKLOS ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS VEDĖJAI LAIKINAI

EINANČIAI ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAREIGAS INGRIDAI PETRAVIČIENEI

(sprendimo projekto pavadinimas)

1. Parengto sprendimo projekto tikslai.

Išduoti Šilalės rajono savivaldybės administracijos Veiklos administravimo skyriaus vedėjai,

laikinai einančiai administracijos direktoriaus pareigas  Ingridai Petravičienei leidimą dirbti ar

susipažinti  su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

2. Kas inicijavo, kokios priežastys paskatino ir kuo vadovaujantis parengtas

sprendimas.

Šilalės rajono savivaldybės administracijos Veiklos administravimo skyriaus vedėja kreipėsi

į Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentą (toliau – VSD), pateikdama nustatytos

formos užpildytą klausimyną su pridedamais dokumentais dėl patikrinimo, ar ji gali dirbti ir

susipažinti su įslaptina informacija, žymima slaptumo žyma „SLAPTAI“. 

VSD 2021 m. lapkričio 3 d. tikrinimo išvadoje Nr. 18-10629 teigiama, jog, atlikus Ingridos

Petravičienės kandidatūros patikrinimą dėl leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija,

žymima slaptumo žyma „SLAPTAI“, išdavimo, VSD nenustatė aplinkybių, nurodytų Lietuvos

Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 17 straipsnio 2 dalyje.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 19

straipsnio 1 punktu, leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, įvertinęs asmens tikrinimą

atlikusios institucijos išvadą, išduoda paslapčių subjekto vadovas ar jo įgaliotas asmuo. Taryba yra

paslapčių subjekto vadovas, kuris paveda laikinai eiti Administracijos direktoriaus pareigas.

3. Galimos neigiamos pasekmės priėmus sprendimo projektą, kokių priemonių reikėtų

imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta.

Nėra

4. Laukiami rezultatai.

Bus vykdomos Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto apsaugos

ministerijos pavestos užduotys, rengiamos pratybos, patvirtintas Šilalės rajono savivaldybės

mobilizacijos planas.

5. Kokie šios srities aktai tebegalioja ir kokius galiojančius aktus būtina pakeisti,

papildyti ar pripažinti netekusiais galios, priėmus teikiamą sprendimo projektą. 

Priėmus šį sprendimą keisti ar papildyti teisės aktų nereikės.

Vyriausiasis specialistas                                                                                         Aloyzas Vaičiulis
                     (pareigos)                                              (parašas, data)                   (vardas pavardė)    





DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Šilalės rajono savivaldybė

Dokumento pavadinimas (antraštė) Dėl leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija,

žymima slaptumo žyma „slaptai“, išdavimo Šilalės rajono

savivaldybės

administracijos  Veiklos administravimo skyriaus vedėjai,

laikinai einančiai administracijos direktoriaus pareigas

 Ingridai Petravičienei

Dokumento registracijos data ir numeris 2021-11-12 Nr. T25-288

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo

registracijos numeris

-

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Tadas Sadauskis Tarybos sekretorius

Parašo sukūrimo data ir laikas 2021-11-12 08:30

Parašo formatas Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko žymoje nurodytas laikas 2021-11-12 08:31

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2020-06-02 18:14 - 2025-06-01 23:59

Parašo paskirtis Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Tadas Sadauskis Tarybos sekretorius

Parašo sukūrimo data ir laikas 2021-11-12 08:32

Parašo formatas Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko žymoje nurodytas laikas 2021-11-12 08:32

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2020-06-02 18:14 - 2025-06-01 23:59

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų

vientisumui užtikrinti

-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 2

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius 0

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) -

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) Aiškinamasis raštas I.Petravičienė (1).docx

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris -

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) -

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) 18-10629.pdf

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris -

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas

elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20211111.2

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio

(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2021-11-15)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją

atspausdinęs darbuotojas

2021-11-15 nuorašą suformavo Geda Kačinauskienė

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -




