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Dėl paminklo sostinės Lukiškių aikštėje
2018 metų vasario 16 dieną Lietuvos žmonės minės valstybės atkūrimo 100-metį. Valstybės sukaktis – ne
tik valdžios, bet ir visos visuomenės šventė bei rūpestis. Vienu iš svarbiausių šimtmečio minėjimo akcentų
turėtų tapti atnaujintoje Lukiškių aikštėje, Vilniuje atidengta Lietuvos laisvės kovotojų atminimo
įamžinimo skulptūrinė-architektūrinė kompozicija. Deja, šiai dienai vyksta tik aikštės tvarkymo darbai, o
2018-ųjų vasaris nenumaldomai artėja. Iškilo pavojus, kad paminklas gali būti ir nepastatytas. Dėl šios
priežasties ir buvo įkurtas Vyčio paramos fondas.
Vyčio paramos fondas, įvairius sluoksnius atstovaujanti visuomeninė organizacija, imasi iniciatyvos, kad
sutelkiant žmonių lėšas būtų pastatytas Lietuvos laisvės kovotojų atminimą įamžinantis paminklas
Lukiškių aikštėje, Vilniuje, 2018 metų vasario 16 dienai. Atsižvelgdami į daugelio žmonių nuomonę,
apklausas ir kitų visuomeninių organizacijų kreipimusis, mes siūlome statyti Vytį, kaip Tautos ir atkurtos
valstybės simbolį, mūsų šiandieninę jėgą ir ateities veržlumą įkūnijantį ženklą.
Į Vyčio paramos fondą bei visuomeninį komitetą pasisiūlę didelį patyrimą panašiuose projektuose
turintys ekspertai sudarė griežtą darbų grafiką, kurio privalu laikytis, kad paminklas būtų pastatytas ir
atidengtas istorinei dienai. Šiuo metu vyksta Fondo paskelbtas konkursas geriausiai skulptūrai išaiškinti.
Fondo veiklos planai buvo pristatyti Lietuvos vyriausybėje, Šimtmečio komisijoje, Seimo švietimo ir
kultūros komisijoje, Kultūros ir Aplinkos ministerijose, Architektų sąjungoje, nevyriausybinių-patriotinių
organizacijų koordinacinėje taryboje, kur Fondo idėjos buvo įvertintos teigiamai ir joms pritarta.
Šiai iniciatyvai pritarėte ir Jūs, gerbiamas Vilniaus miesto mere, todėl mes norime pakviesti Jus
bendromis jėgomis įgyvendinti šį svarbų projektą. Darbų tikrai užteks visiems.
Lietuvos laisvės kovotojų įamžinimo skulptūrinė-architektūrinė kompozicija susideda iš dviejų dalių.
Pirmoji – statybos darbai, kurie apima būsimo paminklo pamatų įrengimą, pjedestalo pastatymą,
ceremoninės aikštės dalies ,,Rėdos rato“ su Laisvės kovotojų atminimo simboliais įrengimą. Antroji –
Valstybės simbolio, meninio kompozicijos akcento ,,Vyčio“ modelio sukūrimas, skulptūros pagaminimas,
bei pastatymas Lukiškių aikštėje.
Įvertindami dabartinę situaciją, mes siūlome Vilniaus miesto savivaldybei organizuoti skulptūrinėsarchitektūrinės kompozicijos darbų pirmosios dalies įgyvendinimą, o už antrąją dalį atsakytų Vyčio
paramos fondas. Visiems darbams koordinuoti bei iškilusiems klausimams spręsti reikalinga sudaryti
darbo grupę iš visų suinteresuotų pusių. Darbo grupei kviečiame vadovauti Jus, gerbiamas mere
Remigijau Šimašiau. Laukiame atsakymo į šį pasiūlymą bendradarbiauti, kam mus kviečia ir Valstybinė
šimtmečio komisija.
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