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2019 m. gruodžio 10 d. Lietuvoje pradėjo veikti naujas Tarptautinės paminklų ir vietovių 
tarybos (ICOMOS) akredituotas nacionalinis komitetas – asociacija „ICOMOS Lietuva“. 
Lietuvoje, kaip ir bet kurioje kitoje šalyje gali veikti tik vienas ICOMOS nacionalinis 
komitetas, kurį ICOMOS akredituoja, taip pat suteikia išskirtinę teisę naudoti ICOMOS 
pavadinimą savo veikloje ir oficialiuose dokumentuose.


ICOMOS yra pasaulinė nevyriausybinė organizacija, UNESCO asocijuotoji partnerė ir 
oficiali ekspertė pasaulio paveldo klausimais. Jos tikslas – skatinti paminklų, statinių 
kompleksų ir vietų bei vietovių išsaugojimą, atgaivinimą ir puoselėjimą, atsižvelgiant į 
materialius ir nematerialius paveldo aspektus.


ICOMOS kultūros paveldo apsauga suinteresuotų specialistų bendruomenę, pasaulinį 
ekspertų tinklą sudaro per 10 000 narių iš 151 pasaulio valstybės, 28 tarptautinis 
mokslinis komitetas ir 107 akredituoti nacionaliniai komitetai.


ICOMOS veikia kaip forumas diskusijoms, susiedama valdžios institucijas ir 
akademines institucijas, apsaugos profesionalus ir visus ICOMOS tikslais 
besidominčius asmenis. Ji taip pat kuria ir puoselėja  šiuolaikinės paveldo apsaugos 
teorinius, etinius, teisinius ir mokslinius-profesinius principus bei standartus – ICOMOS 
doktriną, kuri padeda UNESCO, įvairių šalių valdžios institucijoms įteisinti šiuos 
principus bei standartus tarptautinėje ir nacionalinėje teisėje, universitetines programas 
ir pan.


Asociacija „ICOMOS Lietuva“, įgyvendindama ICOMOS misiją ir suprasdama didelius 
dabarties iššūkius bei lūkesčius, siekia atsiverti geriausioms patirtims, skleisti 
veiksmingiausius kultūros bei gamtos paveldo vertybių išsaugojimo būdus, ieškoti 
tradicijų ir šiuolaikiškumo dermės, užtikrinant kultūrinio palikimo perdavimą ateities 
kartoms. Visa tai padėtų Lietuvai stiprinti tapatumą, pabrėžti unikalumą bei savastį 
globaliame pasaulyje ir Europos Sąjungos erdvėje. Todėl ji telks Lietuvoje veikiančius 
ICOMOS narius ir kitus paveldo tyrinėtojus bei propaguotojus, norinčius prisijungti 
įgyvendinant ICOMOS tikslus šalyje.


Asociacijos „ICOMOS Lietuva“ įkūrimą inicijavo ICOMOS vadovybė, sutelkusi grupę 
ICOMOS narių iš Lietuvos, kuriais pasitiki. ICOMOS suteikta akreditacija asociacijai 
„ICOMOS Lietuva“ reiškia nacionalinio komiteto teisių suteikimą, visišką jos 
pripažinimą ir įgaliojimą veikti vardan paveldo išsaugojimo ateities kartoms.
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„ICOMOS Lietuva“ steigimo teko imtis po to, kai 2019 m. liepos mėnesį ankstesnis 
ICOMOS Lietuvos nacionalinis komitetas (juridinio asmens kodas 191952135) prarado 
ICOMOS pasitikėjimą ir akreditaciją. ICOMOS veiklos Lietuvoje laikinas sustabdymas ir 
atnaujinimas nacionaliniu lygmeniu rodo tarptautinės paveldo ekspertų bendruomenės 
ir neabejingos Lietuvos visuomenės dalies susirūpinimą dėl prastėjančios paveldo 
apsaugos padėties Lietuvoje.


,,ICOMOS Lietuva” planuoja kiek įmanoma greičiau imtis veiksmų, kad būtų atkreiptas 
dėmesys į Lietuvoje egzistuojančias paveldosaugos problemas, rengti diskusijas bei 
skleisti informaciją apie būtinus pokyčius.


,,ICOMOS Lietuva” valdyba


Daugiau informacijos svetainėje www.icomos-lietuva.org  
ir el. paštu memberships@icomos-lithuania.org
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