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2017 m.lapkridio 17 d. mitingo Luki5kiq aik5teje Vilniuje

,,UL,Yyti, UZ Lietuvos valstybg ir jos istorij4"

NUTARIMAS

Mes, Lietuvos piliediai, lapkridio 17 d. susirinkE i pagrinding reprezentacinE valstybes aik5tE

Vilniuje,

PRIMENAME:

kad Luki5kiq aikStes statusas valstybes teisds aktais yra nustatltas jau prieS dvide5imt metq;

kad Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu yra patvirlintas uZdavinys Sioje aik5teje pastatlti

paminkl4visrl laikq kovotojams, Zuvusiems uZ Lietuvos laisvg;

TODEL

apgailestaudami, kad per du de5imtmedius valstybes intitucijos taip ir nesugebejo i5sprqsti Sio

uZdavinio, o atsakingi valstybes pareiglnai netgi s4moningai vengd rasti sprendim4 kuris atitiktq

Lietuvos valstybingumo ir laives kovq idealus;

remdami Sirt metq pavasari Lietuvos Respublikos Seimo priimt4 rezoliucij4 be iSlygq

ipareigojandi4 i5reik5ti Lietuvos valstybes simbolio V1'ties idej4 ir kviesdami visus pritariandius

aktyviai prisideti prie jos igyvendinimo;

piktindamiesi del Lietuvos Respublikos kultlros ministerijos savivaliavimo i5 naujo organizuoti

konkurs4 kurio s4lygose itvirtintas siekis susilpninti teises aktais nustatlt4 ir, kaip rodo

sociologines apklausos, gar,.usi4 Tautos pritarim4pagrindinq Luki5kirl aik5tes paskirti;

pabreZdami, kad gai5tamas brangus laikas ir nei5naudojamos galimybes deramai sutikti ir lprasminti
Valstybes atklrimo Simtmeti pagerbti Lietuvos ValstybE, jos klrejus ir kovotojus uZ jos laisvg;

ispedami valstybes pareiglnus ir institucijas del tyliai, bet sistemingai lykdomos nusikalstamos

Lietuvos i5valstybinimo ir konstituciniq vertybiq neigimo politikos, prieitaraujandios Tautos valiai
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ir Konstitucrjoje itvirtintoms jos suverenumo galioms, kurios ir yra tikrasis

institucijq valstybines valdZios Saltinis,

pareiglnq bei

NUTARIAME:

1. SiUllti Lietuvos Respublikos Vyriausybei vykdyi Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m.

geguZes 2 d. prtimt4 rezoliucij4 ",Del neatideliotinq veiksmq siekiant sutvarkyti Luki5kiq

aik5tE Vilniuje ir pastatl'ti kovotojq uZ Lietuvos laisvE atminimo iamZinimo memorial4

Lietuvos valstybes atklrimo Simtmedio progai" (tt{T.XIIIP-600) ir nedelsiant, iki 20i8 m.

vasario 16 d., Luki5kiq aikiteje pabaigti memorialo kovojusiems ir Zuvusiems uZ Lietuvos

laisvE darbus, o iki 2018 m. liepos 6 d. (veliausiai - iki 2019 m. vasario 16 d.) pastaty'ti

VYCIO-LAISVES KAzuO paminkl4 taip garantuojant deram4 ilgaamZes Lietuvos

val stybes reprezentavim4.

lgyvendinant 5i tiksl4 si[l1'ti Lietuvos Respublikos Vyriausybei skirti reikaling4 finansavimq

ir sudarlti detalq darbq vykdymo grafik4 prisiimant atsakomybE uZ jo vykdym4.

Siullti Lietuvos Respublikos Kultflros ministrei Lianai Ruokytei-Jonsson prisiimti

atsakomybE del negebejimo ar nenoro organizuoti deram4 Lietuvos Respublikos atkDrimo

100-medio pagerbim4 Vydio ir kovotojq uZ Lietuvos laisvp memorialu, todel atsistatydinti

padiai, o jeigu tai nebfitq padaryta * siUlyti Seimui pradeti interpeliacij4 Siai pareiglnei.

[steigti visuomenini komitet4 kuris priZi[res tiek su Luki5kiq aik5tes sutvarkymu bei Vyies

su laisves kovotojq memorialu pastatymu atliekamus darbus, tiek ir kitas Seimo bei

Vyriausybes igyvendinamas priemones ir darbus, susijusius su Valstybes atktrimo

Simtmedio iprasminimu, istorines atminties ir valstybingumo tradicijq stiprinimu ir
konstituciniq vertybiq puo selej imu.

Sis nutarimas siuniiamas Lietuvos Respublikos Prezidentei, Seimui ir Vyriausybei.

Mitingo dalyvirl vardu,
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Gintaras Karosas


