Šiaulių rajono savivaldybei
Vilniaus g. 263 LT-76337Šiauliai
El. paštas: prim@siauliuraj.lt
Kopija:
Šiaulių rajono savivaldybės merui
Antanui Bezarui
Šiaulių rajono savivaldybės tarybai
Šiaulių rajono savivaldybės administracijos
Direktoriui Gipoldui Karkleliui

ŠIAULIŲ RAJONO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ KREIPIMASIS DĖL
SOVIETINIŲ OBJEKTŲ PANAIKINIMO ŠIAULIŲ RAJONE
2022 m. balandžio 12 d.
Kuršėnai
Kūrybinės raiškos centras (toliau – KRC) yra nevyriausybinė jaunimo organizacija, kuri
susikūrė 1999 m. Kuršėnuose. Asociacija vienija aktyvius jaunus žmones ir su jaunimu dirbančius
specialistus, kurie ugdo tolerantiškus, besimokančius ir kritiškai mąstančius piliečius. KRC kartu
su kitomis Šiaulių rajone veikiančiomis asociacijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis,
reaguodamos į šių dienų aktualijas visame pasaulyje bei Seimo sprendimus nacionaliniu mastu
vykdyti kultūrinio paveldo desovietizaciją, kreipiasi į Šiaulių rajono savivaldybės merą, Šiaulių
rajono savivaldybės tarybą, administracijos direktorių, siekiant atkreipti dėmesį į Sovietų Sąjungos
palikimą ir atminimą mūsų rajone.
Šiaulių rajone, Dirvonėnų kaime yra išlikęs tanko bokštelis su lentele „1941–1945
žuvusiems tarybiniams kariams amžinas atminimas“. Taip pat Šiaulių rajone, Bubių kaime yra
paminklas Sovietų Sąjungos kariams atminti. Šiaulių rajono nevyriausybinių organizacijų
manymu, šiems paminklams ne vieta Šiaulių rajono apylinkėse. Šiomis dienomis Rusijos
Federacijos pradėtas karas prieš Ukrainos valstybę yra puiki proga atsikratyti šių agresorių paliktų
objektų.
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Šiaulių rajone veikiančios nevyriausybinės organizacijos kreipiasi į Šiaulių rajono
savivaldybę su prašymu, kuo skubiau imtis veiksmų, dėl šių sovietinių objektų panaikinimo. Tol,
kol bus priimti reikiami sprendimai, skatiname sekti kitų savivaldybių pavyzdžiu ir uždengti šiuos
objektus, puikus pavyzdys, Raseinių rajono savivaldybė, kuri jau priėmė sprendimą uždengti
vietos paminklus iki jų pašalinimo. Taip pat sprendimus artimiausiu metu planuoja priimti ir
Klaipėdos miesto, Palangos miesto, Marijampolės, Kauno miesto savivaldybės.
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