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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 2022 m. sausio 14 d. raštą

Nr. 18-397 „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 direktoriaus pavaduotojui Virginijui Kvederiui.

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

savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui Virginijui Kvederiui 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                 

DĖL LEIDIMO DIRBTI AR SUSIPAŽINTI SU ĮSLAPTINTA INFORMACIJA, ŽYMIMA

SLAPTUMO ŽYMA „SLAPTAI“, IŠDAVIMO ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJUI VIRGINIJUI KVEDERIUI

1. Parengto sprendimo projekto tikslai.

Išduoti Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui Virginijui

Kvederiui leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

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

sprendimas.

Vadovaujantis Mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatymo 10 straipsnio 4 d.,

Lietuvos Respublikos paslapčių apsaugos koordinavimo komisijos 2015 m. spalio 1 d. posėdžio

protokolu Nr. 56-4, kuriame nurodyta, kad visų savivaldybių administracijų direktoriai, jų

pavaduotojai turi gauti leidimus dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo

žyma „Slaptai“.

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas kreipėsi į Lietuvos

Respublikos valstybės saugumo departamentą (toliau – VSD), pateikdamas nustatytos formos

užpildytą klausimyną su pridedamais dokumentais dėl patikrinimo, ar jis gali dirbti ir susipažinti su

įslaptina informacija, žymima slaptumo žyma „SLAPTAI“. VSD 2022 m. kovo 17 d. tikrinimo

išvadoje Nr. 18-2459 teigiama, jog, atlikus Virginijaus Kvederio 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 į pareigas priima Administracijos direktoriaus pavaduotoją.

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, rengiamas 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.

Seniūnas (vykdantis mobilizacijos funkcijas)                                                         Aloyzas Vaičiulis
                     (pareigos)                                              (parašas, data)                   (vardas pavardė)    
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