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KREIPIMASIS DEL KONKURSO PRIPAZINIMO NIEKINIU

Esame labai susirlpinq del Lietuvos valstybes istorines atminties [amZinimo jubiliejiniais 20i8-
aisiais metais eigos. Manome, kad Kulturos ministerija s4moningai Zlugdo 5i garbing4 uZdavini,

todel kreipiames i Lietuvos Respublikos Seimo Valstybes istorines atminties komisij4 pra5ydami

apginti pamatinius Lietuvos Respublikos konstitucijos principus: 2 straipsni ,,Lietuvos valstybq

kuria Tauta" t 4 straipsn[ ,,Auk5diausi4 suvereni4 gali4 Tauta vykdo tiesiogiai arba per

demokrati5kai i5rinktus atstovus". Pagal Siuos konstitucinius principus Tautos atstolybes - Seimo

priimtus nutarimus gali pakeisti tik Tautos referendumas, o ne Kultlros ministerijos sudaryta

komisija.

S. m. lapkridio 27 d. buvo paskelbti KultUros ministerijos drauge su Siuolaikinio meno centru

(SMC) organizuoto konkurso del Luki5kiq aik5tes memorialo rezultatai, kurie neatitinka dideles

visuomenes dalies llkesdiq. Atkreipiame demesi kad Sis Kulturos ministerijos surengtas konkursas

i5 pat pradZiq vyko neteisetais pagrindais, buvo imitacinis, todel tiek pats konkursas, tiek jo
rezultatai laikytini niekiniais. Lietuvos Respublikos Vyriausybe privalejo rykdyi Seimo 2017 m"

geguZes 2 d. priimt4 sprendim4 ,,D61 neatideliotinq veiksmq siekiant sutvarkyti LukiSkiq aik5tE

Vilniuje ir pastatl'ti kovotojq uZ Lietuvos laisvq atminimo [amZinimo memorial4 Lietuvos valstybes

atkurimo Simtmedio progai" (I.{r. XIIP-600), t. y. nedelsiant, iki 2018 m. vasario 16 d", Luki5kiq

aik5teje pabaigti memorialo kovojusiems ir Zurusiems uZ Lietuvos laisvg darbus, o iki 2018 m.

liepos 6 d. (veliausiai - iki20Ig m. vasario 16 d.) pastaty.ti VYCIO-LAISVES KARIO paminkl4.

Taip butq garantuojamas deramas ilgaamZes Lietuvos valstybes reprezentavimas" KultDros

ministerijos drauge su SMC organizuoto konkurso s4lygose buvo ignoruojamas LR Seimo

priimtasis sprendimas Luki5kiq aikitdje pastafyti VYdIO-I,AISVES KARIO paminkl4"
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Dar viena Kult[ros ministerijos vykdomo valstybes istorines atminties pagerbimo ir iamZinimo
sabotaZo apraiSka yra neprofesionalus ir neatsakingas konkurso organizavimas. Tik pasibaigus

konkursui i5ai5kejo, kad jo s4lygos nebuvo derintos su Kulturos paveldo departamentu prie

Kulturos ministerijos. Tik paskelbus konkurso rezultatus suZinota, kad laimejqs pasi[lymas

reik5mingai neatitinka Lietuvos Respublikos teises aktuose numatltq Luki5kiq aik5tes

paveldosauginiq vertingqjq sa\T'biq.

Primindami, kad Luki5kirl aik5tes statusas valstybes teises aktais yra nustatltas jau prie3 dvide5imt

metg reikalaujame vykdy.ti Seimo 2017 m. geguZes 2 d. priimt4 sprendim4 ir Luki5kiq aik5teje

pastatlti VYCIO-LAISVES KARIO paminkl4 bei irengti memorial4 kovojusiems ir Zuvusiems uZ

Lietuvos laisvg, taip garantuojant deram4 ilgaamZes Lietuvos valstybes reprezentavim4.

Atkreipiame demesi kad valdandiosios partijos pirmininkas iki Siol vie5ai Ladejo, kad svarbiausiq

sprendimq priemimas lyks Tautos atstor,ybeje Seime.

Neabejojame, kad viena i5 svarbiausiq neZabotos emigracijos i5 Lietuvos prieZasditl yra suZlugdy'tas

patriotinis auklejimas ir Svietimas, visi5kai ignoruojantis Maironio ispejim4: ,,kas tdvynQ praras,

antros nei5mels apgailejqs", todel Vydio kaip patriotinio simbolio iamZinimas yra ne, kaip daLnai

mdgstama nurodl'ti, senstelejusios visuomenes dalies uLgarda, o valstybes mastu duotq paLadr4

vykdymas, pagarbos visq laisves kovotojq simboliui atidavimas ir Tevynes meiles gaires ateities

kartoms.

Atkreipiame ddmesi, kad asociacija ,,Talka kalbai ir tautai" nuosekliai laikesi nuostatos, kad

minetas konkursas yra neteisdtas. Manome, kad Lietuvos Respublikos sostinds reprezentacindje

LukiSkiq aik5teje turetq stoveti Vydio monumentas.

Pra5ome asociacijos ,,Talka kalbai ir tautai" atstov4 pakviesti i Lietuvos Respublikos Seimo

Valstybes istorines atminties komisijos ir Teises ir teisetvarkos komitetq posedZius, kuriuose bus

nagrinej amas Luki5kiq aik5tes iprasminimo klausimas.

Asociacijos ,,

Pirmininkas Karosas

ir tautai" vardu,


