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DĖL ANTROJO PASAULINIO KARO SOVIETŲ SĄJUNGOS KARIŲ PALAIDOJIMO
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Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies

27 punktu, įgyvendindama Kapinių tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos

Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1207 „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių

palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo“, 26 punktą, vykdydama

Užsienio valstybėms reikšmingo nekilnojamojo kultūros paveldo, esančio Lietuvos Respublikoje,

tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. gegužės 2 d.

įsakymu Nr. ĮV-354 (Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. birželio 27 d. įsakymo Nr.

ĮV-525 redakcija) „Dėl užsienio valstybėms reikšmingo nekilnojamojo kultūros paveldo, esančio

Lietuvos Respublikoje, tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, 9 punktą, atsižvelgdama į Kultūros

paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2022 m. balandžio 29 d. raštą Nr. (1.21 E) 2-899

„Dėl Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietoje (U. K. 11207) esančio

monumento ir užrašų“ ir 2022 m. gegužės 30 d. raštą Nr. (1.36 E) 2-11 „Dėl Antrojo pasaulinio

karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietų“, Šilalės rajono savivaldybės taryba

n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietoje (unikalus

kodas 11207), Nepriklausomybės g. 32, Šilalė, esančio monumento demontavimui.

2. Pavesti Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriui:

2.1. gavus Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Telšių–Tauragės

teritorinio skyriaus pritarimą, organizuoti monumento demontavimą;

2.2. spręsti dėl demontuoto monumento laikino saugojimo ir panaudojimo.

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

rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt ir Teisės aktų registre.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui

(H. Manto g. 37, 92236 Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos

rūmams (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo

dienos.
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