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Dėl architekto Jono Muloko stogastulpio statydinimo Lukiškių aikštėje
Vilnius, 2012-07-09
Lietuvos patriotinės visuomeninės organizacijos, susipažinusios su įžymaus architekto Jono Muloko
stogastulpio projektu ir jo žmonos bei sūnaus architekto Rimo Muloko /JAV/ nuostata be atlygio
pastatyti 35 m. aukščio iš nerūdijančio plieno stogastulpį Lukiškių aikštėje, pritaria šiai, menine ir
idėjine prasme atitinkančiai lietuviškos architektūros bruožams, idėjai.
Mūsų nuomone, stogastulpis aikštėje atitiktų valstybinės paskirties užduotį, jei jis būtų pastatytas ant
paaukštinto postamento, kuriame būtų aiškiai matomas įrašas KOVOJUSIEMS IR ŽUVUSIEMS UŽ
LIETUVOS LAISVĘ, o greta numatyta vieta relikvijoms iš pilkapių, senkapių, svarbiausių mūšių,
sovietinių konclagerių, tremties, partizaninių kovų vietų, nežinomo laisvės kovotojo palaikų
palaidojimui, aukurui.
Tuo pačiu prašome neatidėliojant pradėti aikštės techninio projekto ruošimo darbus pagal pagal
R.Paleko architektūrinį darbą Lukiškių aikštėje ir lygiagrečiai projektuoti, duoti leidimą ir vykdyti
darbus toje vietoje, kur bus statomas stogastulpis.
Rimo Muloko tvirtinimu stogastulpis su papildomais priedais galėtų būti pastatytas iki ateinančių metų
Kovo 11-osios. Prašome užtikrinti, kad aikštės pirmojo etapo – centrinės dalies– įgyvendinimo darbai
pagal R. Paleko projektą būtų baigti kartu su stogastulpio pastatymu.
Prašome Vyriausybės Kanclerį, Ministrą ir Merą sutikti statydinti stogastulpį su nurodytais priedais bei
rekonstruoti aikštę ir išduoti leidimus projektavimo ir statybos darbams Lukiškių aikštėje.
Pasikliaudami Jūsų išreikštu kilniu ketinimu, prašome pavesti atitinkamoms tarnyboms suteikti
techninę pagalbą paruošiant paminklui pamatą bei atliekant kitus, susijusius su stogastulpio
pastatymu, pagalbinius darbus.
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Algirdas Jurkevičius

1

