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DĖL MEMORIALO KARIAMS IR NAUJŲ MENINIŲ AKCENTŲ KLAIPĖDOJE

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija gavo Jūsų 2022-06-22 raštą „Dėl memorialo
kariams ir naujų meninių akcentų Klaipėdoje“. Dėkojame Jums už išsakytas mintis ir idėjas. 

Informuojame, kad Klaipėdos miesto savivaldybės administracija organizuos architektūrinį
konkursą  dėl  Antrojo  pasaulinio  karo  Sovietų  Sąjungos  karių  palaidojimo  vietos,  esančios  S.
Daukanto  gatvėje  Klaipėdoje,  pertvarkymo,  atsisakant  totalitarinio  militarizmo  estetikos  ir
sovietinės  propagandos naudotų simbolių  ir  raiškos  priemonių,  tuo  pačiu  išsaugant  pagarbą čia
palaidotiems kariams, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos 2000 m. ratifikuotą Ženevos konvenciją.

Šis atsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos
apygardos skyriui arba Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant
bet kuriuose šio teismo rūmuose,  per vieną mėnesį  nuo šio atsakymo sužinojimo suinteresuotai
šaliai dienos.
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