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Lietuvos Respublikos Seimas,
atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Seimo 1999 m. vasario 11 d. nutarimą Nr. VIII-1070
„Dėl valstybės sostinėje esančios Lukiškių aikštės funkcijų“ (toliau – Nutarimas), kuriuo nutarta,
kad Lukiškių aikštė Vilniuje formuojama kaip pagrindinė reprezentacinė Lietuvos valstybės aikštė
su laisvės kovų memorialiniais akcentais;
konstatuodamas, kad, praėjus aštuoniolikai metų nuo Nutarimo įsigaliojimo, nėra jokio
aiškumo dėl Lukiškių aikštės sutvarkymo darbų užbaigimo iki Lietuvos valstybės atkūrimo
šimtmečio minėjimo 2018 m. vasario 16 d., taip pat kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau –
Vyriausybė) skirto finansavimo nepakanka net būtiniausiems aikštės sutvarkymo darbams užbaigti,
o kovotojų už Lietuvos laisvę atminimo įamžinimo memorialui lėšų iš viso neskirta;
atsižvelgdamas į tai, kad idėjai,

jog 2018 m. vasario 16 d., minint Lietuvos valstybės

atkūrimo šimtmetį, Lukiškių aikštėje, Vilniuje, būtų pastatytas ir atidengtas paminklas „Per amžius
kovojusiems ir žuvusiems už Lietuvos laisvę atminti“, kuriame yra numatyta vieta tautos ir
valstybės simboliui Vyčiui, pritarė visuomeninės patriotinės organizacijos;
siekdamas, kad iki 2018 m. vasario 16 d. būtų galutinai sutvarkyta Lukiškių aikštė Vilniuje ir
pastatytas visų laikų kovotojų už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę atminimo įamžinimo
memorialas,
prašo Vyriausybės skirti papildomų lėšų Lukiškių aikštės sutvarkymo darbams užbaigti iki
2018 m. vasario 16 d.;
prašo Vyriausybės pritarti Vyčio paramos fondo iniciatyvai Lietuvos valstybės atkūrimo
šimtmečio proga iki 2018 m. vasario 16 d. Lukiškių aikštėje, Vilniuje, pastatyti kovotojų už
Lietuvos laisvę atminimo įamžinimo memorialą su Vyčio skulptūra;

2
ragina Vyriausybę ir Vilniaus miesto savivaldybę, bendradarbiaujant su Vyčio paramos
fondu, operatyviai spręsti visus organizacinius klausimus, susijusius su paminklo „Per amžius
kovojusiems ir žuvusiems už Lietuvos laisvę“ pastatymu iki 2018 m. vasario 16 d.
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