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Dėl bendradarbiavimo su Vilniaus miesto savivaldybe

Vyčio paramos fondas siekia, kad iki 2018 metų vasario 16 dienos būtų sukurta ir įgyvendinta
architektūrinė – skulptūrinė kompozicija Kovotojams už Lietuvos laisvę įamžinti Lukiškių aikštėje,
Vilniuje. Joje yra numatyta vieta ir valstybės simboliui ,,Vyčiui“.
Iki Lietuvos atkūrimo šimtmečio paminėjimo liekant vis mažiau laiko, siūlome darbus padalinti į dvi
projektavimo ir įvykdymo dalis.
Pirmoji darbų dalis: Kovotojų už Lietuvos laisvę atminimą įprasminančios skulptūrinės architektūrinės kompozicijos Lukiškių aikštėje Vilniuje architektūrinės, statybinės dalies projektas
ir rangos darbų pagal parengtą projektą atlikimas. Kadangi Lukiškių aikštės sutvarkymo projekte,
pagal kurį jau vyksta darbai, jau yra numatyta vieta skulptūrinei – architektūrinei kompozicijai, su
šio projekto autoriais galima toliau tęsti projekto detalizavimą nelaukiant ,,Vyčio“ skulptūros.
Architektūrinės, statybinės dalies projekte turi būti numatyti užrašai:
1. „Per amžius kovojusiems ir žuvusiems už Lietuvos laisvę“;
2. Užrašai įvardinantys kovų už Lietuvos laisvę laikotarpius:
„Senovės amžių laisvės kovos ir LDK gynyba (V-XVII a.)
Sukilimai prieš Rusijos okupaciją (1794 m.; 1831 m.; 1863m., 1864-1905 m., kova prieš lietuvių
spaudos ir kalbos draudimą, knygnešystė, slaptas mokymas lietuviškai, 1905 m. Lietuvių tautos
sukilimas, Vilniaus Didysis seimas).
Nepriklausomybės karas, Klaipėdos krašto sukilimas (1919 m.-1920 m.; 1923 m.);
Kova prieš sovietinę okupaciją (1941 m., 1944 m. -1953 m. -1969 m.; 1991 m.)“
Projekte turi būti integruota:
1. ugnis (arba jos simbolinė išraiška);
2. simbolis ,,Vytis“;
3. simbolinis ,,nežinomo partizano kapas“.
Rengiant projektą naudotis medžiaga: ,,Lietuvos laisvės kovų pagrindinės epochos ir datos“(
trys lapai).
Visus pirmosios dalies darbus siūlome organizuoti Vilniaus miesto savivaldybei.
Antroji darbų dalis – Valstybės simbolio ,,Vyčio“ skulptūros sukūrimas, pagaminimas ir pastatymas.
Šiuos darbus savo lėšomis įsipareigoja atlikti Vyčio paramos fondas. Šiuo metu vyksta Fondo
paskelbtas geriausio ,,Vyčio“ skulptūros modelio konkursas, kuris baigsis 2017m.sausio 27d.
Vyčio paramos fondas siūlo Vilniaus miesto savivaldybei geranoriškai bendradarbiauti įgyvendinant
šį svarbų projektą. Tam jau pritarė tiek Lietuvos Respublikos atkūrimo šimtmečio komisija 2016 m.
lapkričio 18d. posėdyje, tiek LR aplinkos ir kultūros ministerijos, bei LR prezidento kanceliarija
2017 m. sausio 6d. raštu.
Pridedama: Vyčio paramos fondo siūlomas darbų pasiskirstymo ir įgyvendinimo grafikas
Pagarbiai
Vyčio paramos fondas

LIETUVOS LAISVĖS KOVOTOJŲ ATMINIMO ĮAMŽINIMO SKULPTŪRINĖS ARCHITEKTŪRINĖS KOMPOZICIJOS, VALSTYBĖS SIMBOLIO ,,VYČIO“
SKULPTŪROS PASTATYMO LUKIŠKIŲ AIKŠTĖJE, VILNIUJE, DARBŲ
PASISKIRSTYMO IR JŲ ĮGYVENDINIMO GRAFIKAS

1. Konkurso Valstybės simbolio ,,Vyčio“ geriausiam skulptūriniam modeliui išrinkti
projektų vertinimo komisijos sudarymas ir konkurso laimėtojo išrinkimas, bei
paskelbimas.
Terminas: 2017-01-10 – 2017-01-30.
Atsakingi: Vyčio paramos fondas, Vilniaus miesto savivaldybė.
2. Kovotojų už Lietuvos laisvę atminimą įprasminančios skulptūrinės –
architektūrinės kompozicijos Lukiškių aikštėje Vilniuje architektūrinės,statybinės
dalies technino darbo projekto parengimas, rangos , bei projekto vykdymo
priežiūros darbų konkurso sąlygų paruošimas, konkurso paskelbimas, vertinimo
komisijos sudarymas.
Terminas: 2017-01-30 – 2017-02-30.
Atsakinga: Vilniaus miesto savivaldybė.
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3. Sutarties su Valstybės simbolio ,,Vyčio“ konkurso laimėtoju dėl skulptūros modelio
M1:1 sukūrimo, bei skulptūros gamybos pasirašymas. Projekto finansavimas.
Terminas: 2017-01-30 – 2017-12-30.
Atsakingas: Vyčio paramos fondas.
4. Kovotojų už Lietuvos laisvę atminimą įprasminančios skulptūrinės –
architektūrinės kompozicijos Lukiškių aikštėje, Vilniuje rangos ir projekto vykdymo
priežiūros darbų konkurso laimėtojo išrinkimas ir paskelbimas, sutarties
pasirašymas, darbų organizavimas, techninė priežiūra.
Terminas: 2017-05-30 – 2017-12-30.
Atsakinga: Vilniaus miesto savivaldybė.
5. Valstybės simbolio ,,Vyčio“ skulptūros sumontavimas Lukiškių aikštėje, Vilniuje
jau įrengtoje Kovotojų už Lietuvos laisvę atminimą įprasminančioje
architektūrinėje-skulptūrinėje kompozicijoje.
6. Terminas: 2018-01-10 – 2018-01-30.
Atsakingi: Vyčio paramos fondas, Vilniaus miesto savivaldybė.
7. Kovotojų už Lietuvos laisvę atminimą įprasminančios architektūrinės –
skulptūrinės kompozicijos su Valstybės simbolio ,,Vyčio“ skulptūra atidengimas.
Terminas: 2018 metų Vasario 16 diena.
Atsakingi: Vilniaus miesto savivaldybė, Vyčio paramos fondas.

