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2001 03 30 „Lietuvos rytas“ išspausdino M. Augulyt÷s straipsnį – „Istorikai nor÷tų
susigrąžinti senąją valstyb÷s v÷liavą“. Ten buvo pasakyta – raudona v÷liava su baltu Vyčiu tur÷tų būti
iškelta virš Gedimino pilies. Tai buvo raudonos istorin÷s v÷liavos įvedimo startin÷ pozicija.
2004 07 08 pri÷mus naujos redakcijos Lietuvos Respublikos v÷liavos ir kitų v÷liavų
įstatymą, buvo įstatymu įteisinta istorin÷ raudona Lietuvos Respublikos v÷liava. Apie šios v÷liavos
įvedimo istorines aplinkybes buvo išsamiai aprašyta spaudoje (G. Adomaitis – „Lietuvos spalvos –
geltona, žalia, raudona“ „Lietuvos Aidas“ 2001 04 24 ir kt.).
Įstatymu buvo numatyta šios v÷liavos išk÷limo progos ir vietos. Lietuvos valstyb÷s
istorin÷ v÷liava nuolat iškeliama:
1. Virš Lietuvos valdovų rūmų Vilniuje;
2. Trakų pilyje
3. Karo muziejaus skverelyje Kaune.
Lietuvos valstyb÷s istorin÷ v÷liava taip pat iškeliama: Vilniuje Vasario 16 –ąją - prie
Signatarų namų pastato, Kovo 11 – ąją – prie LR Seimo, liepos 6 d. - prie Krašto apsaugos
ministerijos, spalio 25 d. – prie LR Seimo, LR Prezidento rezidencijos ir LR vyriausyb÷s.
Kad įstatymu numatytomis vietomis ir datomis nebus apsiribota, buvo nesunku
numatyti (G. Adomaitis, A. Budriūnas – „Klastingi žingsniai“, – „Lietuvos Aidas“ 2002 04 22 ir kt.).
Naujasis įstatymas įsigaliojo nuo 2004 09 01, tačiau viešai, labai trumpai skaisčiai
raudona v÷liava pasirod÷ tik 2005 02 16, ir ne įstatymu numatytoje vietoje, o prie namo esančio
Totorių gatv÷je Nr. 20. Nusižengiant tam pačiam įstatymui, esant Krašto apsaugos ministru J. Olekai,
skaisčiai raudonomis v÷liavomis pasipuoš÷ beveik visi, esantys Krašto apsaugos ministerijos pavaldume
pastatai, kariniai daliniai, Seimo įvairios patalpos, kai kurios ministerijos it kt. Tokias v÷liavas į mitingus
jau nešiojasi visokie frontininkai, įvairūs veteranai ir t.t.
Š. m. kovo 11 d. prie Seimo rūmų, kaip garb÷s sargyba, einant aukščiausiems valstyb÷s
vadovams į trijų Baltijos valstybių v÷liavų pak÷limo ceremoniją, buvo v÷l (jau ne pirmą kartą)
iškabintos 3 skaisčiai raudonos, tikros bolševikin÷s spalvos v÷liavos.
Nors, nusižengiant įstatymui, užkariauti nemenki plotai, iniciatorių tai netenkina.
Propaguojama
masiškesn÷ raudonos spalvos demonstracija, atsiranda siūlymai – plačiau naudoti
skaisčiai raudoną (vis dar vadinamą istorine) bolševikinę spalvą.
Atkreipiame d÷mesį, kad herbų pagrindams naudojama iškilminga, tamsiai raudona
karališka spalva. Kelia didelį nerimą ir susirūpinimą, kad Lietuvos istorinei v÷liavai parinkta skaisčiai
raudona spalva - SSRS laikotarpio spalva.
Ar jau manoma, kad Lietuvoje visiškai nereikalinga vadovautis įstatymais? Ar jau
manoma, kad pribrendo laikas Gedimino kalne Vilniuje kabinti skaisčiai raudoną v÷liavą?
Paruošiamieji darbai vyksta pilnu tempu.
Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos nuomon÷:
1. Lietuvos valstybin÷ istorin÷ v÷liava nusipelno lietuvių tautos pagarbos ir neturi būti
nuvertinama:
1.1. Lietuvos istorin÷s v÷liavos spalva turi būti tokia, kokia buvo Lietuvos Didžiosios kunigaikštyst÷s
laikais – iškilminga, tamsiai raudona (bordin÷) karališka spalva.
1.2. Tokių v÷liavų respublikoje turi būti penkios. – Valdovų rūmuose, Prezidentūroje, Seime,
Vyriausyb÷je ir Krašto apsaugos ministerijoje. Jos turi būti iškilmingai saugomos pagrindin÷se šių
institucijų patalpose.
1.3. V÷liavos, įstatymu nurodytomis datomis, iškilmingai išnešamos iš nurodytų patalpų ir iškabinamos
ant atitinkamų stovų, o dienos pabaigoje grąžinamos į patalpas.
2. Vykdant punkto 1.3. reikalavimą reikalinga sukurti iškilmingą v÷liavų išnešimo iš
patalpų ir dienos pabaigoje iškilmingo grąžinimo į patalpas ceremonialą.
Taip būtų sukurta tikra pagarba iškilmingai Lietuvos Respublikos istorinei v÷liavai.
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Martink÷nas, V. Masikonis, K. Milius,
J. Parnarauskas, F. Petkus, B. Raila, P. Rutkauskas, G. Ruzgys,
R. Simonaitis, A. Skaistys, K. Staniulevičius, L. Šalavijien÷, J. Šaulys, L. Tamkevičien÷, L. Veličkait÷,
K. Vidžiūnas, R. Vilimien÷, B. Zaviša, S. Žilinskas

