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Po įvairių konkursų, Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjungos rūpesčiu, Lukiškių aikštės reikalas buvo
perduotas Vyriausybei, kuri Lukiškių aikštės sutvarkymą pavedė rūpintis Aplinkos ministerijai, o
paminklu aikštėje – Kultūros ministerijai. Kaip paskelbė Aplinkos ministerija 2011 m. kovo mėn.,
pirmąją vietą sostinės Lukiškių aikštei sutvarkyti skelbtame konkurse užėmė architekto Rolando
Paleko projektas „Ramybė“. Skulptūros konkurso paskelbimo ir jo rezultatų teko laukti dar dvejus
metus. Pagaliau 2012 m. Kultūros ministerija paskelbė antrąją – meninę konkurso dalį, kurios dalyviai
turėjo sukurti paminklą. Paskutinis taškas buvo padėtas 2013 m. liepą, kuomet konkursą laimėjo
Vidmanto Gylikio, Vytenio Hansellio ir Ramunės Švedaitės projektas „Tautos dvasia“.
Ši skulptūra – tai stilizuotas skrendantis paukštis, anot autorių, simbolizuojantis istorinių, nacionalinių,
politinių ir apskritai bendražmogiškų ieškojimų idėją. Jis simbolizuoja ir konkretų laisvės kovotojų
atminimą. Anot projekto autoriaus skulptoriaus V. Gylikio, „iš tolo matai skriejantį paukštį, o iš arti –
tautinius ženklus, partizano kapą, amžinąją ugnį. Visa suaugę į bendrą Laisvės simbolį. Sparnas tarsi
slysta virš pilkapio. Čia, apačioje, mūsų tautos žygiai, pergalės, netektys ir praradimai, o viršuje –
Viltis“.
Kad paminklo projektas bus tobulinamas, turėtų suprasti visi, o ypač profesionalai. Paminklo
parterinėje dalyje bus raiškiai įkomponuoti tautiniai ženklai: Vytis, Gedimino stulpai, Vyčio kryžius,
ryškus užrašas „Kovojusiems ir žuvusiems už Lietuvos laisvę“.
Aikštėje darbai iki šiol nepradėti ir Lietuva, turinti tokią didvyrišką istoriją ir toliau lieka vienintelė
valstybė Europoje, kurios sostinėje nėra paminklo „Kovojusiems ir žuvusiems už Lietuvos laisvę“.
Visuotinis LLKS narių susirinkimas kreipiasi į aukščiausias valstybės institucijas
numatyti architektūrinio Lukiškių aikštės sutvarkymo ir paminklo pastatymo terminus ir pagal šiuos
terminus numatyti lėšas iš valstybės biudžeto, atidaryti sąskaitą ir privačių lėšų kaupimui.
Susirinkimo sprendimu rezoliuciją išsiųsti Prezidentei, Seimo pirmininkei, Vyriausybės vadovui.
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