ASOCIACIJOS ,,ICOMOS LIETUVA”
VEIKLOS REGLAMENTAS

BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Veiklos reglamento paskirtis, taikymas ir keitimas
VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

2
2
2

2. Visuotinio narių susirinkimo organizavimo tvarka

2

3. Balsavimo visuotiniame narių susirinkime tvarka

3

4. Rinkimų tvarka

5

5. ICOMOS Lietuva veiklą reglamentuojančių dokumentų
keitimo tvarka

6

6. Asociacijos ICOMOS Lietuva pertvarkymo ir
veiklos nutraukimo tvarka

7

VEIKLA TARP VISUOTINIŲ NARIŲ SUSIRINKIMŲ

8

7. Valdybos darbo organizavimo tvarka

8

8. Dokumentų, informacijos ir asmens duomenų tvarkymo, rengimo, saugojimo, teikimo,
viešinimo tvarka

9

9. Finansai, mokesčiai ir jų administravimo tvarka

10

10. ICOMOS Lietuva narystė

11

11. Visuotinė narių apklausa ir jos vykdymo tvarka

14

PAŽEIDIMŲ NAGRINĖJIMAS IR SANKCIJŲ TAIKYMAS

15

12. Sankcijų skyrimo ir taikymo tvarka

15

Priedas Nr. 1:
Rašytinis įsipareigojimas Asociacijai „ICOMOS Lietuva“

18

Priedas Nr. 2:
Prašymas priimti į Asociacijos „ICOMOS Lietuva“ narius

19

Priedas Nr. 3:
Balso teisės perdavimo sutartis

24

Priedas Nr. 4:
Sutikimas tvarkyti asmens duomenis

26

1

I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Veiklos reglamento paskirtis, taikymas ir keitimas
1.1. ICOMOS Lietuva veiklos reglamentas priimtas siekiant patikslinti ICOMOS Lietuva įstatus,
detalizuoti jų įgyvendinimo taisykles ir ICOMOS Lietuva organų bei struktūrinių padalinių
veikimo procedūras.
1.2. ICOMOS Lietuva veiklos reglamentą priima ir keičia visuotinis narių susirinkimas pasiūlius
ICOMOS Lietuva Valdybai arba vienam trečdaliui individualių ICOMOS Lietuva narių.

II.

VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

2. Visuotinio narių susirinkimo organizavimo tvarka
2.1. ICOMOS Lietuva visuotinis narių susirinkimas, šaukiamas ICOMOS Lietuva Valdybos
sprendimu ne rečiau nei kartą per metus, gali priimti sprendimus įvairiais ICOMOS Lietuva
veiklos klausimais, ICOMOS Lietuva įstatų ir šio veiklos reglamento nustatyta tvarka.
2.2. ICOMOS Lietuva narių visuotinį susirinkimą organizuoja ICOMOS Lietuva Valdybos
pirmininkas arba jį pavaduojantis Valdybos narys.
2.3. Pranešimas apie ICOMOS Lietuva visuotinį narių susirinkimą, kartu su jo darbotvarke ir
visa susirinkimui svarstyti skirta medžiaga, turi būti pateiktas kiekvienam ICOMOS Lietuva
nariui elektroninėmis priemonėmis arba paštu ne vėliau nei prieš vieną mėnesį iki visuotinio
narių susirinkimo ir viešai paskelbtas ICOMOS Lietuva interneto svetainėje.
2.4. Kiekvienas visuotinis narių susirinkimas išrenka susirinkimo pirmininką, sekretorių ir balsų
skaičiavimo komisiją. Visuotinio narių susirinkimo pirmininku, sekretoriumi ir balsavimo
komisijos nariais negali būti skiriami kandidatai užimti Asociacijos ,,ICOMOS Lietuva“ organų
narių pareigas, kuriuos numatyta rinkti tame susirinkime.
2.5. ICOMOS Lietuva metinis visuotinis narių susirinkimas yra privalomas ir turi įvykti per
pirmus keturis mėnesius nuo kalendorinių metų pradžios. Metiniame visuotiniame narių
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susirinkime sprendžiamiems klausimams reikalinga medžiaga ICOMOS Lietuva nariams
pateikiama ne vėliau nei prieš vieną mėnesį iki visuotinio narių susirinkimo.
2.6. ICOMOS Lietuva neeilinis visuotinis narių susirinkimas šaukiamas kai būtina skubiai spręsti
neatidėliotinus klausimus (pvz., iškilusi ypatinga grėsmė kultūros paveldui, esminis ICOMOS
Lietuva veiklos sutrikimas ir pan.) arba pareikalavus ICOMOS Lietuva Valdybos narių daugumai
arba trečdaliui ICOMOS Lietuva narių.
2.7. ICOMOS Lietuva visuotinis narių susirinkimas taip pat gali būti šaukiamas teismo
sprendimu, jei visuotinis narių susirinkimas nebuvo sušauktas ICOMOS Lietuva įstatų numatyta
tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi ICOMOS Lietuva narys ar valdymo organas.

3. Balsavimo visuotiniame narių susirinkime tvarka
3.1. ICOMOS Lietuva visuotinis narių susirinkimas sprendimus priima balsavimo būdu.
ICOMOS Lietuva organų narių skyrimo atveju vykdomas slaptas balsavimas. Kitais klausimais
(pvz., paskyrimų, įgaliojimų, Veiklos reglamento keitimo, ekspertizių, vertinimų) klausimais
vykdomas atviras vardinis balsavimas. Mažiau reikšmingais klausimais gali būti atvirai
balsuojama rankos pakėlimu.
3.2. Teisę balsuoti turi tik dalyvaujantys arba atstovaujami individualūs ir instituciniai ICOMOS
Lietuva nariai. Teisę balsuoti turinčių individualių ir institucinių ICOMOS Lietuva narių skaičius
nustatomas pagal tą skaičių narių, kurių narystės mokestis buvo gautas iki visuotinio
susirinkimo dienos ir kurių narystė ICOMOS Lietuva visuotinio narių susirinkimo dieną nėra
sustabdyta.
3.3. Visuotinio narių susirinkimo kvorumas yra dalyvaujanti balsuojančių narių (įskaitant
atstovaujamus pagal balso perdavimo įgaliojimus) absoliuti dauguma. Visuotinio narių
susirinkimo kvorumas skaičiuojamas tik susirinkimo teisėtumui nustatyti, tačiau jis niekaip nėra
siejamas su balsavimu.
3.4. Negaliojančio biuletenio pateikimas laikomas atsisakymu dalyvauti balsavime, o juos
pateikę nariai – balsavime nedalyvavusiais asmenimis. Negaliojantys biuleteniai apskaitomi tik
dėl statistinės informacijos, tačiau neturi jokio poveikio balsavimo rezultatams.
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3.5. Negaliojantis biuletenis yra:
a) sugadintas biuletenis, t. y., tas, kuriame pažymėti abu pasirinkimai (ir „už“, ir „prieš“),
arba daugiau nei vienas iš kelių galimų pasirinkimų (kai būtina pasirinkti tik vieną);
b) neužpildytas biuletenis, t y. tas, kuriame nepažymėtas nei vienas pasirinkimas arba
pagal žymą neįmanoma nustatyti balsavusiojo pasirinkimo. Neužpildyto biuletenio
pateikimas laikomas atsisakymu balsuoti, todėl neužpildyti biuleteniai nepriskiriami prie
balsavimo biuletenių.
3.6. Balso perdavimo įgaliojimas yra šio reglamento priede Nr. 3 nurodytoje formoje pateiktas
balsuojančio nario rašytinis patvirtinimas apie balso teisės perdavimą kitam balsuojančiam
nariui. Ši forma turi būti užpildyta įgaliojančio ICOMOS Lietuva nario, kuris ją užpildo, pasirašo
ranka arba elektroniniu parašu ir perduoda įgaliojamam ICOMOS Lietuva nariui.
3.7. Skirtingiems sprendimams priimti reikalaujama skirtinga balsų dauguma:
a) paprasta balsų dauguma – sprendimas yra priimtas, jei „už“ balsavo daugiau narių negu
„prieš“;
b) absoliuti balsų dauguma – sprendimas yra priimtas, jei „už“ balsavo 50%+1 visų
balsavusių narių;
c) kvalifikuota balsų dauguma – sprendimas yra priimtas, jei „už“ balsavo konkrečiai
apibrėžta visų balsavusių narių dalis.
3.8. Balsavimo komisija suskaičiuoja balsus, viešai paskelbia rezultatus ir užantspauduoja
biuletenius, kurie saugomi ICOMOS Lietuva archyve ne trumpiau, nei 4 metus. Jei balsai „už“ ir
„prieš“ pasiskirsto po lygiai, balsavimas kartojamas ta pačia tvarka. Kilus abejonių dėl balsų
skaičiavimo teisingumo, ne mažiau nei trys balsavime dalyvavę ICOMOS Lietuva nariai gali
pareikalauti juos perskaičiuoti. Balsams perskaičiuoti sudaroma nauja, kitos sudėties balsų
skaičiavimo komisija. Balsai perskaičiuojami dalyvaujant stebėtojams, jeigu to pareikalauja
abejojantieji skaičiavimo teisingumu ICOMOS Lietuva nariai.
3.9. Stebėtojo teisėmis visuotiniame narių susirinkime gali dalyvauti kiekvienas ICOMOS
Lietuva narys, įskaitant asocijuotus narius, sumokėjusius nario mokestį, ir garbės nariai.
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3.10. ICOMOS Lietuva taip pat gali kviesti ICOMOS, UNESCO Lietuvos nacionalinės komisijos,
taip pat kitų tarptautinių organizacijų, turinčių bendrų su ICOMOS tikslų, Lietuvos nacionalinius
padalinius atsiųsti stebėtojus dalyvauti ICOMOS Lietuva visuotiniuose narių susirinkimuose.

4. Rinkimų tvarka
4.1. ICOMOS Lietuva Valdybos nariai yra renkami iš individualių narių tarpo slaptu balsavimu
absoliučia balsų dauguma trejų metų kadencijai. Valdybos narys, dirbęs dvi kadencijas paeiliui,
negali būti perrenkamas į Valdybą dar kartą, nepraėjus bent trejų metų laikotarpiui nuo jo
kadencijos Valdyboje pabaigos.
4.2. Etikos ir procedūrų komisijos nariai ir revizijos komisijos nariai yra renkami slaptu
balsavimu visuotiniame narių susirinkime ICOMOS Lietuva įstatuose nustatyta tvarka. Ne vėliau
nei per septynias kalendorines dienas nuo etikos ir procedūrų komisijos išrinkimo, jos nariai
slaptu balsavimu išsirenka pirmininką ir apie tai raštu informuoja ICOMOS Lietuva Valdybą ir
visus ICOMOS Lietuva narius.
4.3. Nė vienas ICOMOS Lietuva narys negali vienu metu užimti daugiau nei vieną pareigybę
ICOMOS Lietuva organuose.
4.4. Esant būtinybei, ICOMOS Lietuva organo nario įgaliojimams nutrūkus prieš kadencijos
pabaigą, į organą gali būti išrinktas naujas narys, kurio kadencija trunka iki planuotos
pakeistojo nario kadencijos pabaigos.
4.5. Pakomitečių ir mokslinių komitetų vadovai renkami iš ICOMOS Lietuva individualių narių
tarpo. Jų rinkimų tvarką nustato Visuotiniame narių susirinkime patvirtinti pakomitečių ir
mokslinių komitetų įstatai.
4.6. ICOMOS Generalinėje asamblėjoje balsuojantys ir ICOMOS Lietuva atstovaujantys nariai
išrenkami visuotiniame narių susirinkime paprasta dalyvaujančių arba atstovaujamų balso teisę
turinčių ICOMOS Lietuva narių balsų dauguma.
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5. ICOMOS Lietuva veiklą reglamentuojančių dokumentų
keitimo tvarka
5.1. ICOMOS Lietuva įstatus keičia ir tvirtina ypatingasis neeilinis visuotinis narių susirinkimas,
po to, kai pasiūlymus peržiūri kiti ICOMOS Lietuva organai, o Valdyba, atsižvelgusi į gautas
pataisas, pataiso įstatus ir gauna ICOMOS išvadą. Ypatingojo neeilinio visuotinio narių
susirinkimo darbotvarkė su siūlomais ICOMOS Lietuva įstatų pakeitimais turi būti pateikta
Asociacijos ,,ICOMOS Lietuva“ nariams ne vėliau nei prieš du mėnesius iki neeilinio visuotinio
narių susirinkimo dienos.
5.2. Ypatingasis neeilinis ICOMOS Lietuva visuotinis narių susirinkimas laikomas teisėtu, esant
mažiausiai pusei balsuojančių narių kvorumui. Jei šio kvorumo nėra, neeilinis ICOMOS Lietuva
visuotinis narių susirinkimas, turintis tą pačią darbotvarkę, vėl šaukiamas ne anksčiau nei po 24
valandų, o jo svarstymai galioja nepriklausomai nuo dalyvaujančių arba atstovaujamų
balsuojančiųjų narių skaičiaus.
5.3. ICOMOS Lietuva veiklos reglamento, etikos principų ir ekspertizių taisyklių pakeitimus
tvirtina visuotinis narių susirinkimas, gavęs kitų ICOMOS Lietuva organų išvadas. Visuotinio
narių susirinkimo darbotvarkė su siūlomais bet kurio iš šių asociacijos veiklą reglamentuojančių
dokumentų pakeitimais arba jų projektais turi būti pateikta ICOMOS Lietuva nariams ne vėliau
nei prieš mėnesį iki visuotinio narių susirinkimo dienos.
5.4 ICOMOS Lietuva veiklos reglamentas, etikos principai, ekspertizių taisyklės ir kiti
reglamentai priimami ir keičiami kvalifikuota dviejų trečdalių visų dalyvaujančių arba
atstovaujamų balsuojančiųjų narių dauguma.
5.5. Tais atvejais, kai keičiama ICOMOS Lietuva valdymo organų struktūra ar pareigybės, tame
pačiame susirinkime turi būti išrenkami nauji organų nariai. Jei būtina, ICOMOS Lietuva
visuotiniame narių susirinkime išrenkamas laikinasis įgaliotinis, kuriam pavedama atlikti būtinus
veiksmus. Laikinojo įgaliotinio įgaliojimų trukmė negali viršyti daugiau nei trisdešimties dienų.
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6. Asociacijos ICOMOS Lietuva pertvarkymo ir
veiklos nutraukimo tvarka
6.1 Asociacija ICOMOS Lietuva pertvarkoma, reorganizuojama ar likviduojama Lietuvos
Respublikos teisės aktų, ICOMOS Lietuva įstatų 7 straipsnio ir šio reglamento nustatyta tvarka.
6.2. Jeigu asociacijoje ICOMOS Lietuva liko mažiau negu trys nariai, per trisdešimt dienų apie
tokį narių sumažėjimą Asociacija turi pranešti Juridinių asmenų registrui Juridinių asmenų
registro nuostatų nustatyta tvarka.
6.3. ICOMOS Lietuva veikla gali būti nutraukta dėl šių priežasčių:
a) ICOMOS Valdybai panaikinus Asociacijos ,,ICOMOS Lietuva“ akreditaciją. Tokiu atveju
ICOMOS Lietuva praranda teisę savo pavadinime naudoti „ICOMOS“ vardą ir negali
savo veiklos sieti su ICOMOS;
b) ICOMOS Lietuva neeilinio visuotinio narių susirinkimo sprendimu;
c) kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir asociacijų įstatyme numatytais
pagrindais.
6.4. Spręsti dėl Asociacijos ,,ICOMOS Lietuva“ veiklos nutraukimo šaukiama tik šiam
konkrečiam tikslui skirtas ypatingasis neeilinis ICOMOS Lietuva visuotinis narių susirinkimas.
Apie numatomą nutraukti veiklą būtina iš anksto, ne vėliau nei prieš du mėnesius iki susirinkimo
dienos, informuoti ICOMOS Valdybą ir gauti jos išvadas bei siūlymus, kurie turi būti pateikti
ICOMOS Lietuva nariams susipažinti ne vėliau nei prieš vieną mėnesį iki susirinkimo.
Susirinkimas šaukiamas ICOMOS Lietuva įstatų 4.2.5 punkte nustatyta tvarka.
6.5. Nesusirinkus daugumai balso teisę turinčių narių, ypatingasis neeilinis visuotinis narių
susirinkimas šaukiamas vėl, ne anksčiau nei po penkiolikos dienų, o jo svarstymai galioja
nepriklausomai nuo dalyvaujančių arba atstovaujamų balsuojančiųjų narių skaičiaus.
6.6. Veiklos nutraukimo atveju, ypatingasis neeilinis visuotinis narių susirinkimas paskiria vieną
arba daugiau įgaliotinių asociacijos turtui likviduoti. Ypatingasis neeilinis ICOMOS Lietuva
visuotinis narių susirinkimas grynąjį turtą skiria vienai arba daugiau panašių organizacijų, kurios
yra viešosios arba pareiškusios apie savo viešąjį interesą. Apie šiame straipsnyje išvardytus
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sprendimus ICOMOS Lietuva ypatingasis neeilinis visuotinis narių susirinkimas taip pat
informuoja ICOMOS Valdybą.

III.

VEIKLA TARP VISUOTINIŲ NARIŲ SUSIRINKIMŲ
7. Valdybos darbo organizavimo tvarka

7.1. Balsavimas ICOMOS Lietuva valdybos posėdžiuose vyksta ICOMOS Lietuva įstatų ir šio
reglamento nustatyta tvarka. Valdybos narių balsavimas yra vardinis. ICOMOS Lietuva
valdybos posėdžiuose balso teisę turi tik valdybos nariai. Kiekvienas valdybos narys pagal
įgaliojimą gali balsuoti tik už vieną kitą valdybos narį. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemiamą
balsą turi pirmininkas.
7.2. Valdybos nariai privalo ginti bendruosius Asociacijos ,,ICOMOS Lietuva“ interesus, o ne
susijusius su savo pakomitečiu arba moksliniu komitetu. Jeigu valdybos narys dalyvauja
kokioje nors ICOMOS Lietuva komisijoje arba darbo grupėje, valdyboje jis privalo nusišalinti
nuo bet kurios su šia komisija arba darbo grupe susijusios veiklos, vadovaudamasis ICOMOS
Lietuva įstatais ir ICOMOS etikos etikos principais.
7.3. Valdybos narys privalo nusišalinti, kai posėdyje yra svarstoma jį asmeniškai liečianti Etikos
ir procedūrų komisijos išvada.
7.4. Valdybos narių daugumos sprendimu, valdybos nariams ir kviestiniams asmenims
posėdžiuose yra sudaroma galimybė dalyvauti nuotoliniu būdu, o valdybos nariams – ir balsuoti
nuotoliniu būdu.
7.5. Mokslinių komitetų, pakomitečių ir komisijų pirmininkai gali dalyvauti valdybos
posėdžiuose kaip stebėtojai, turintys teisę raštu arba žodžiu patarti valdybai priimant
sprendimus. Išskyrus tuos atvejus, kai valdybos posėdžiai vyksta neeiline tvarka, valdyba
privalo iš anksto, ne vėliau nei prieš dvi savaites informuoti mokslinių komitetų ir pakomitečių
pirmininkus apie numatomą valdybos posėdį ir pateikti visą posėdyje planuojamą svarstyti
medžiagą bei valdybos nutarimų projektus.
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7.6. Priklausomai nuo darbotvarkės, į valdybos posėdžius stebėtojų statusu gali būti kviečiami
ekspertai.
7.7. Valdybos posėdžiai turi būti protokoluojami. Kiekvieną protokolą pasirašo pirmininkas,
vicepirmininkas ir sekretorius. Šie protokolai pateikiami visiems ICOMOS Lietuva nariams per
14 dienų nuo posėdžio.
7.8. Visi ICOMOS Lietuva valdybos priimti sprendimai, pasirašyti dokumentai arba atlikti
veiksmai, pažeidžiantys ICOMOS Lietuva Įstatus, ICOMOS statutą ar ICOMOS etikos principus,
šį faktą patvirtinus ICOMOS Lietuva visuotiniam narių susirinkimui, teismui arba ICOMOS
Valdybai, yra laikomi neturėjusiais ir neturinčiais teisinės galios nuo jų priėmimo arba atlikimo

pradžios. Jie laikomi pasirašiusiųjų arba pritariusiųjų ICOMOS narių asmenine nuomone arba
veiksmu, už kuriuos asmeniškai atsako tuos veiksmus atlikę, sprendimus priėmę arba
dokumentus pasirašę asmenys.

8. Dokumentų, informacijos ir asmens duomenų tvarkymo, rengimo, saugojimo,
teikimo, viešinimo tvarka
8.1. ICOMOS Lietuva dokumentacijos rengimas, kaupimas, teikimas ir tvarkymas vykdomas
pagal Lietuvos Respublikos dokumentų valdymą reglamentuojančius teisės aktus. Už ICOMOS
Lietuva dokumentų rengimo, jų teikimo, archyvavimo ir viešinimo tvarką atsakingas ICOMOS
Lietuva sekretorius arba jį pavaduojantis valdybos narys.
8.2. Oficiali ICOMOS Lietuva korespondencija yra rengiama ant nustatytos formos ICOMOS
Lietuva blankų su ICOMOS logotipu, asociacijos kontaktais ir registracijos duomenimis,
tvirtinama Valdybos pirmininko arba jį pavaduojančio valdybos nario paprastu arba elektroniniu
parašu bei ICOMOS Lietuva antspaudu, už kurį atsakingas sekretorius arba jį pavaduojantis
valdybos narys.
8.3.

Vieša

ICOMOS

dokumentacija

ir informacija laikoma: ICOMOS Lietuva veiklą

reglamentuojantys dokumentai, visuotinių narių susirinkimų protokolai ir juose tvirtinami
dokumentai, valdybos posėdžių protokolai, ICOMOS Lietuva leidiniai, skelbimai, vieši
kreipimaisi, narių sąrašai, visų organų rinkimų rezultatai ir jų metinės ataskaitos. Vieša ICOMOS
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Lietuva dokumentacija ir informacija siunčiama visiems ICOMOS Lietuva nariams elektroniniu
paštu ir skelbiama viešai oficialioje interneto tinklavietėje.
8.4. Vidine ICOMOS ir ICOMOS Lietuva korespondencija ir informacija laikomi visuotinių
susirinkimų garso ir vaizdo įrašai, sutartys, ICOMOS Lietuva Etikos ir procedūrų komisijos
protokolai, ICOMOS Lietuva narių ir trečiųjų asmenų asmens duomenys, kiti riboto naudojimo
duomenys. Tokia informacija ir dokumentacija yra saugoma, tvarkoma, teikiama ICOMOS
Lietuva nariams jų prašymu per 14 dienų, vadovaujantis ICOMOS Lietuva įstatais, asmens
duomenų apsaugos reikalavimais, nustatytais Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir
konfidencialumo principais, nustatytais ICOMOS etikos kodekse. Už asmens duomenų
apsaugą atsakomybę rašytiniu įsipareigojimu prisiima minėtos informacijos paprašęs ir su
informacija susipažinęs ICOMOS Lietuva narys. ICOMOS Lietuva valdyba ir nariai privalo
laikytis šio veiklos reglamento, ekspertizių taisyklių ir etikos principuose nustatytų su ICOMOS
dokumentais, ekspertizėmis susijusių konfidencialumo reikalavimų. Už jų pažeidimą ICOMOS
Lietuva įstatų ir reglamento nustatyta tvarka gali būti taikomos sankcijos.
8.5. ICOMOS Lietuva dokumentai – tiek popierinės, tiek elektroninės jų formos arba versijos –
yra saugomi ICOMOS Lietuva archyve neterminuotai, išskyrus tuos atvejus, kai šis veiklos
reglamentas nustato kitaip.
8.6. ICOMOS Lietuva privalo sudaryti ir periodiškai atnaujinti savo narių sąrašą su detaliai
išskleista jų asmenine profesine kvalifikacija ir išsamiais darbų sąrašais, kad galima būtų
operatyviau naudotis organizacijos potencialu ir spręsti apie galimą ekspertavimo sričių arba
specialistų organizacijoje trūkumą. Kiekvienas Asociacijos narys privalo metų pabaigoje
papildyti (atnaujinti) savo kvalifikacijos ir darbų duomenis.
8.7. ICOMOS Lietuva valdyba pagal poreikį tikslina dokumentų tvarkymo ir informacijos
nariams pateikimo tvarką, kiek tai neprieštarauja šiam reglamentui ir ICOMOS Lietuva įstatams.

9. Finansai, mokesčiai ir jų administravimo tvarka
9.1. Visa ICOMOS finansinė veikla, nurodyta įstatuose, tačiau nedetalizuota šiame reglamente,
yra vykdoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Už šią veiklą, jos atitikimą teisės
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aktų reikalavimams yra atsakingi ICOMOS Lietuva valdybos pirmininkas, iždininkas ir revizijos
komisija, kaip nustatyta ICOMOS Lietuva įstatų 4.4.4, 4.4.6, 4.6.1, 4.6.2 ir kituose punktuose.
9.2. Narystės mokestį kiekvienai narių kategorijai nustato, jį renka ir skirsto ICOMOS Lietuva
valdyba, vadovaudamasi ICOMOS nuostatomis šiuo klausimu bei atsižvelgdama į kitų ICOMOS
nacionalinių komitetų praktiką.
9.3. Narystės mokestis mokamas į oficialią ICOMOS Lietuva sąskaitą, už kurios administravimą
atsakingi valdybos pirmininkas ir iždininkas.
9.4. Narystės mokestis susideda iš mokesčio dalies, skirtos ICOMOS Lietuva ir mokesčio
dalies, skirtos ICOMOS. Mokesčio dalį, skirtą ICOMOS, valdyba atskiria ir perveda į ICOMOS
sąskaitą, ICOMOS nustatyta tvarka. Kita mokesčio dalis naudojama ICOMOS Lietuva
reikmėms.
9.5. Narystės mokestis nustatomas valdybos sprendimu, remiantis ICOMOS naudojama
metodika šiam mokesčiui apskaičiuoti. Narystės mokestis asocijuotam nariui sudaro ½ kitų
narių mokesčio: fiziniam asmeniui ½ individualaus nario mokesčio, juridiniam asmeniui ½
institucinio nario mokesčio. Narystės mokestis bet kuriam jaunajam nariui (fiziniam asmeniui iki
30 m) sudaro ½ individualaus nario mokesčio. Garbės nariai narystės mokesčio nemoka.
9.6. Asmuo, savanoriškai nuolat mokantis didesnį nei nustatyta narystės mokestį, gali būti
pripažintas ICOMOS Lietuva rėmėju.

10. ICOMOS Lietuva narystė
10.1. Kiekvienas asmuo, siekiantis tapti ICOMOS Lietuva individualiu, asocijuotu arba
instituciniu nariu, turi pateikti paraišką ir dokumentus, išvardytus ICOMOS Lietuva įstatų 2.2.1
punkte ir detaliau aprašytus šiame straipsnyje. Paraiškoje dėl narystės Asociacijoje ,,ICOMOS
Lietuva“ pareiškėjas gali nurodyti Asociacijos veiklos sritis, kuriose siekia dalyvauti. Rašytinis
įsipareigojimas pateikiamas užpildant šio reglamento priede Nr. 1 pateiktą formą.
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10.2. Paraiška dėl priėmimo į Asociaciją ,,ICOMOS Lietuva“ Valdybai gali būti teikiama bet
kada. Sprendimą dėl narystės ICOMOS Lietuva Valdyba priima paprasta balsų dauguma, per
protingą terminą bet ne vėliau nei per šešis mėnesius nuo paraiškos ir kitų dokumentų gavimo.
10.3. Valdybos sprendimas nepriimti į ICOMOS Lietuva narius turi būti motyvuotas; toks
sprendimas gali būti skundžiamas visuotiniam narių susirinkimui per Valdybą. Skundą dėl
nepriėmimo valdyba teikia svarstyti artimiausiam visuotiniam susirinkimui ne vėliau nei prieš
trisdešimt dienų iki jo datos. Pareiškėjo skundas, pateiktas likus mažiau nei 30 dienų iki
visuotinio susirinkimo, atidedamas nagrinėti kitame artimiausiame visuotiniame susirinkime.

10.4. Visuotinis narių susirinkimas narystės klausimą sprendžia dviejų trečdalių balsų dauguma

atsižvelgdamas į pareiškėjo kompetenciją, įį tai, kaip jis laikėsi ir laikosi Lietuvos Respublikos
teisės aktų, ICOMOS statuto, ICOMOS etikos principų ir kitų profesinės etikos principų.
Paraiškos dėl narystės atmetimas visuotiniame narių susirinkime nereikalauja jokio pagrindimo.
10.5. Visuotinio narių susirinkimo sprendimas nepriimti į Asociacijos narius gali būti
skundžiamas ICOMOS valdybai, ICOMOS statute ir ICOMOS procedūrų taisyklėse nustatyta
tvarka.

10.6. Garbės nario statusas suteikiamas ICOMOS Lietuva įstatų 2.1.2 punkte nustatyta tvarka.
Sprendimą dėl garbės nario statuso priima visuotinis narių susirinkimas dviejų trečdalių
dalyvaujančių arba atstovaujamų balso teisę turinčių narių balsų dauguma.
10.7. Fizinių asmenų priėmimo tvarka.
10.7.1. Kiekvienas fizinis asmuo, siekiantis tapti ICOMOS Lietuva individualiu arba asocijuotu
nariu, turi pateikti Valdybai rašytinę priede Nr. 2 nustatytos formos paraišką dėl narystės.

Paraiškoje turi būti nurodytas vardas, pavardė, adresas ir kontaktiniai duomenys, paaiškinta,
kodėl pareiškėjas siekia tapti ICOMOS Lietuva nariu, bei nurodyti asmeniniai įgūdžiai, kuriais
pareiškėjas ketina prisidėti prie ICOMOS Lietuva veiklos bei paaiškinta, kaip narystė ICOMOS
Lietuva bus derinama su kitomis užimamomis pareigomis tiek viešajame, tiek privačiame
sektoriuje.
10.7.2. Prie gyvenimo aprašymo pridedama galimų interesų konfliktų deklaracija, o esantys ir
buvę ICOMOS nariai jame papildomai gali nurodyti: (i) nacionalinio komiteto, kuriam priklauso
ar priklausė, pavadinimą, (ii) narystės ICOMOS laikotarpį; (iii) užimtas pareigas ICOMOS ir
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nacionaliniame komitete, pareigų laikotarpį ir veiklą valdymo organuose; (iv) kitą veiklą
ICOMOS ir ICOMOS nacionaliniame komitete.
10.7.3. Valdyba, išnagrinėjusi pareiškėjo paraišką, atsižvelgdama į jo kompetenciją, patirtį, ir
kitas reikšmingas aplinkybes, priima sprendimą dėl priėmimo į narius ir narystės kategorijos.
10.8. Juridinių asmenų priėmimo tvarka.
10.8.1. Instituciniu arba asocijuotu ICOMOS Lietuva nariu siekiantis tapti juridinis asmuo
ICOMOS Lietuva valdybai turi pateikti rašytinę šio veiklos reglamento priede Nr. 2 nustatytos
formos paraišką, kurioje turi būti nurodytas juridinio asmens pavadinimas, adresas ir
kontaktiniai duomenys, paaiškinta, kodėl pareiškėjas siekia tapti ICOMOS Lietuva nariu, bei
nurodyti būdai, kaip pareiškėjas ketina prisidėti prie ICOMOS Lietuva veiklos. Kartu su paraiška
dėl narystės Asociacijoje ,,ICOMOS Lietuva“ taip pat turi būti pateikiami ICOMOS Lietuva įstatų
2.2.1 punkte nurodyti dokumentai.
10.8.2. Išsamus juridinio asmens veiklų sąrašas sudaromas išskiriant jo veiklą paveldo srityje;
prie šio sąrašo pridedami (i) visų fizinių asmenų, esančių to juridinio asmens valdymo organų
nariais, gyvenimų aprašymai su išsamiais profesinės bei viešosios veiklos ir darbų sąrašais per
pastaruosius dešimt metų, nurodant veiklą paveldo srityje; (ii) kiekvieno fizinio asmens, esančio
to juridinio asmens valdymo organų nariais, bei to juridinio asmens galimų interesų konfliktų
deklaracija ir rašytinis paaiškinimas, kaip narystė Asociacijoje ,,ICOMOS Lietuva“ bus derinama
su kita veikla tiek viešajame, tiek privačiame sektoriuje.
10.8.2.

ICOMOS Lietuva valdyba, išnagrinėjusi juridinio asmens pateiktą medžiagą,

atsižvelgdama į jo kompetenciją ir veiklą, gali priimti jį instituciniu nariu arba asocijuotu nariu,
arba pateiktą paraišką motyvuotai atmesti.
10.9. Valdyba, nusprendusi pareiškėjui suteikti individualaus, institucinio arba asocijuoto nario
statusą, informuoja pareiškėją ne vėliau nei per 14 dienų nuo sprendimo priėmimo,
nurodydama jo narystės kategoriją. Naujas narys, gavęs valdybos patvirtinimą, privalo
sumokėti nustatyto dydžio narystės mokestį. Gavusi nario mokestį į jam nurodytą sąskaitą,
ICOMOS Lietuva valdyba nustatytą jo dalį perveda ICOMOS kartu su naujojo nario
duomenimis, informuoja ICOMOS apie naujo nario priėmimą bei pasirūpina, kad jam būtų
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išduotas nustatytos formos nario pažymėjimas, jungimosi prie ICOMOS internetinės erdvės
duomenys, o jo vardas ir pavardė būtų įtraukti į viešinamus ICOMOS Lietuva narių sąrašus.
10.10. Asocijuotam nariui, praėjus dviems metams nuo jo priėmimo į ICOMOS Lietuva
asocijuotu nariu, atsižvelgiant į to nario veiklą ir indėlį siekiant ICOMOS tikslų, valdyba gali
pasiūlyti tapti individualiu nariu (jeigu tai fizinis asmuo) arba instituciniu nariu (jeigu tai juridinis
asmuo). Narystės kategorijos keitimas vyksta įprastine šio veiklos reglamento 10.1, 10.2, 10.7,
10.8 punktuose nustatyta tvarka.
10.11. Narystės praradimas.
10.11.1. ICOMOS Lietuva narys nustoja buvęs nariu:
a) raštu pranešus Valdybai apie išstojimą iš ICOMOS Lietuva;
b) jei narys yra fizinis asmuo, to asmens mirties atveju;
c) jei narys yra juridinis asmuo, tam juridiniam asmeniui nutraukus veiklą;
d) ICOMOS Lietuva visuotiniam narių susirinkimui priėmus sprendimą pašalinti iš ICOMOS
Lietuva narių.
10.11.2. Asmuo, nustojęs būti ICOMOS Lietuva nariu, yra išbraukiamas iš narių sąrašų,
praranda visas turėtas ICOMOS Lietuva nario teises ir pareigybes bei tarptautinio ICOMOS
nario statusą, o jam suteiktas ICOMOS pažymėjimas tampa negaliojančiu.

11. Visuotinė narių apklausa ir jos vykdymo tvarka
11.1. Prireikus skubiai išsiaiškinti ICOMOS Lietuva narių nuomonę kokiu nors konkrečiu
paveldo apsaugos ar ICOMOS Lietuva veiklos klausimu, gali būti atliekama visuotinė ICOMOS
Lietuva narių vardinė apklausa (toliau - Apklausa). Etikos ir procedūrų pažeidimai, ICOMOS
Lietuva narius liečiantys asmeniniai klausimai, naujų narių priėmimas, rinkimai į ICOMOS
Lietuva organus ir kiti atvejai, kuomet būtina užtikrinti balsavimo slaptumą, negali būti
apklausos dalykas.
11.2. Visuotinė vardinė apklausa yra patariamojo pobūdžio; joje gali dalyvauti visi ICOMOS
Lietuva nariai.
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11.3. Visuotinėje vardinėje apklausa atliekama elektroninėmis priemonėmis. ICOMOS Lietuva
nariai raštu nurodo, ar pasiūlymui „pritaria“, ar „nepritaria“. Apklausoje nedalyvavusiu nariu
laikomas toks narys, kuris pateikia kitokį atsakymą arba nepateikia jokio atsakymo. ICOMOS
Lietuva“ narių „pritarimui“ arba „nepritarimui“ reikia absoliučios visų apklausoje dalyvavusių
narių daugumos.
11.4. ICOMOS Lietuva nariai visuotinėje vardinėje apklausoje turi balsuoti asmeniškai. Balsai
pagal įgaliojimą gali būti perduodami tik išimtiniais atvejais, pritarus valdybai.
11.5. Apklausos gali pareikalauti ir ją inicijuoti ICOMOS Lietuva valdyba, taip pat pakomitetis,
mokslinis komitetas, komisija, darbo grupė arba ne mažiau nei dešimt ICOMOS narių. Visais
atvejais apklausą organizuoja ir atlieka ICOMOS Lietuva valdyba, užtikrindama nustatytos
tvarkos laikymąsi.
11.6. Visa su apklausa susijusi informacija ICOMOS Lietuva nariams privalo būti pateikta ne
vėliau nei prieš keturiolika dienų iki apklausos. Apklausa vykdoma konkrečią Valdybos iš
anksto nustatytą dieną. ICOMOS Lietuva nariai apie apklausos dieną turi būti informuojami ne
vėliau nei prieš septynias dienas.
11.7. Apie vardinės apklausos rezultatus visi ICOMOS Lietuva nariai turi būti informuojami ne
vėliau nei per tris kalendorines dienas po apklausos. Apklausos iniciatoriai privalo informuoti
visus ICOMOS Lietuva narius apie tai, kaip buvo panaudoti apklausos rezultatai.
11.8. Prireikus šiuo klausimu gali būti šaukiamas visuotinis narių susirinkimas tokia tvarka, kurią
nustato ICOMOS Lietuva įstatų 4.2 ir 4.3 straipsniai bei šis veiklos reglamentas.

IV.

PAŽEIDIMŲ NAGRINĖJIMAS IR SANKCIJŲ TAIKYMAS
12. Sankcijų skyrimo ir taikymo tvarka

12.1. Asociacijos „ICOMOS Lietuva“ nariams, už įsipareigojimų, nustatytų ICOMOS Lietuva
įstatuose, ICOMOS Lietuva etikos principuose, ekspertizių taisyklėse, ICOMOS statute,
ICOMOS procedūrų taisyklėse bei ICOMOS etikos principuose nesilaikymą gali būti skiriamos
ICOMOS Lietuva įstatų 6.1 straipsnyje nustatytos sankcijos.
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12.2. Nustačiusi pažeidimą, etikos ir procedūrų komisija priima sprendimą, kuriame motyvuotai,
remiantis ICOMOS Lietuva ir ICOMOS dokumentais, nurodomi padaryti pažeidimai ir
pateikiamos rekomendacijos dėl pažeidimo pašalinimo bei galimų sankcijų taikymo. Etikos ir
procedūrų komisijos sprendimas pateikiamas tam konkrečiam ICOMOS Lietuva nariui, ginčo
šalims (jei jos buvo) ir valdybai ar visuotiniam narių susirinkimui.
12.3. Valdyba arba visuotinis narių susirinkimas, atsižvelgdami į etikos ir procedūrų komisijos
išvadą ir nario pasiaiškinimą (jeigu toks yra), nusižengusiam nariui skiria sankciją. Priėmę
sprendimą skirti sankciją, valdyba arba visuotinis narių susirinkimas informuoja apie tai etikos ir
procedūrų komisiją ir narį asmeniškai, nurodydami padarytą nusižengimą, sankcijos rūšį, jos
skyrimo teisinį pagrindą ir protingą terminą trūkumams pašalinti.
12.4. Įspėjimas yra drausminamoji priemonė, kuri gali būti taikoma už ICOMOS etikos principų
3, 5, 6 straipsnių nevykdymą.
12.5. Narystę gali laikinai sustabdyti ICOMOS Lietuva valdyba arba visuotinis narių
susirinkimas, remdamiesi etikos ir procedūrų komisijos išvada arba turėdami svarių įrodymų,
kad narys nevykdo savo pareigų, pažeidinėja ICOMOS Lietuva įstatus ar kitus ICOMOS narių
veiklą reglamentuojančius dokumentus arba jau yra gavęs įspėjimą. Narystė taip pat
sustabdoma nesumokėjus nario mokesčio iki einamųjų metų gegužės 1 d. Tokiu atveju narystė
atnaujinama po to, kai gaunami visi iki tol nesumokėti ICOMOS nariui privalomi mokesčiai.
Laikinas narystės sustabdymas ICOMOS Lietuva nariui reiškia visų jo turėtų nario teisių,
įskaitant teisę būti atstovaujamam ar atstovauti kitus narius, netekimą laikotarpiu nuo šios
sankcijos skyrimo iki narystės atnaujinimo.
12.6. Laikinai sustabdyta narystė turi būti atnaujinama ICOMOS Lietuva valdybos sprendimu,
suspenduotam nariui per nustatytą terminą pašalinus narystės sustabdymo priežastis, kurios
buvo jam nurodytos prieš taikant šią sankciją ir pateikus valdybai įrodymą raštu. Laikinai
sustabdyta narystė gali būti atnaujinta ICOMOS Lietuva visuotinio narių susirinkimo sprendimu,
įvertinus suspenduoto nario paaiškinimą pateiktoje apeliacijoje arba suspenduotam nariui
pašalinus narystės sustabdymo priežastis, kurios buvo jam nurodytos prieš taikant šią sankciją.
Toks visuotinio susirinkimo sprendimas neatleidžia nario nuo pareigos sumokėti nario mokestį.
12.7. Narystės panaikinimas gali būti taikomas už grubų arba dažną ICOMOS etikos principų
pažeidinėjimą, darantį žalą kultūros paveldui arba ICOMOS reputacijai, arba jei suspenduotas
narys per nustatytą terminą nepašalina narystės sustabdymo priežasčių, kurios buvo jam
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nurodytos prieš taikant šią sankciją. Narystės panaikinimas reiškia nario pašalinimą iš ICOMOS
Lietuva bei iš ICOMOS.
12.8. ICOMOS Lietuva valdyba negali priimti į asociaciją tokio buvusio nario, kuriam narystę
panaikino visuotinis narių susirinkimas – jo priėmimo iš naujo klausimas gali būti išspręstas tik
visuotiniame narių susirinkime.
12.9. ICOMOS Lietuva narys, kuriam sankciją pritaikė visuotinis narių susirinkimas, gali pateikti
apeliaciją ICOMOS valdybai, ICOMOS statute ir ICOMOS procedūrų taisyklėse nustatyta
tvarka. ICOMOS valdybai priėmus apeliaciją dėl ICOMOS Lietuva nariui skirtos sankcijos, šios
sankcijos taikymas yra sustabdomas. Kitos procedūros vykdomos pagal ICOMOS Statuto 7
str. nuostatas.
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Priedas Nr. 1:
Rašytinis įsipareigojimas Asociacijai „ICOMOS Lietuva“
Šiuo mano pasirašytu pareiškimu aš,
__________________________________________
(prašome įrašyti vardą ir pavardę)
sutinku, kad mano profesinė, viešoji ir visuomeninė veikla kultūros paveldo ir susijusiose srityje
priklausytų nuo mano narystės „ICOMOS Lietuva“ ir visada atitiktų ICOMOS statutą , ICOMOS
procedūrų taisykles, ICOMOS Etikos principus, ICOMOS doktrinos nuostatas bei standartus, ir
kad mano veiklą reglamentuoja „ICOMOS Lietuva“ įstatai, Veiklos reglamentas, Etikos
principai, Ekspertizių taisyklės.
Pareiškiu, kad esu susipažinęs (-usi) su visais nurodytais ICOMOS ir „ICOMOS Lietuva“ veiklą
reglamentuojančiais aktais, suprantu, kad šiomis nuostatomis siekiama ICOMOS ir „ICOMOS
Lietuva“ pagrindinio tikslo – skatinti kultūros paveldo konservavimą materialiais ir nematerialiais
aspektais, kaip apibrėžta ICOMOS statute ir „ICOMOS Lietuva“, šiam tikslui pritariu ir jo
sieksiu.

Prašymo teikėjo vardas, pavardė (įrašyti):

Prašymo teikėjo parašas ir data:

Pastaba: galima pasirašyti tik ranka arba skaitmeniniu parašu.
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Priedas Nr. 2:
Prašymas priimti į Asociacijos „ICOMOS Lietuva“ narius
Prašome:
1. Užpildyti šį prašymą
Pastaba: ICOMOS Lietuva valdyba gali paprašyti pareiškėjo raštu atsakyti į kitus klausimus, susijusios su
veikla paveldo srityje ir ICOMOS.

2. Prie prašymo pridėti šiuos priedus:
Fizinis asmuo, siekiantis tapti individualiu ar asocijuotu nariu:

●
i)
ii)
iii)
iv)

gyvenimo aprašymą su išsamiu profesinės veiklos sąrašu;
dviejų esamų individualių asociacijos ,,ICOMOS Lietuva“ narių rekomendacijas;
rašytinį įsipareigojimą gerbti ir laikytis ICOMOS įstatų, ICOMOS etikos principų ir
ICOMOS Lietuva“ įstatų (žr. žemiau);
sutikimą, kad asociacija „ICOMOS Lietuva“ narių apskaitos tikslais tvarkytų Jūsų
asmens duomenis, vadovaudamasi ES bendruoju duomenų apsaugos
reglamentu.
Juridinis asmuo, siekiantis tapti instituciniu nariu:

●
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
vii)

Juridinių asmenų registro duomenis (kaip nurodyta Civilinio Kodekso 2.66(1)
straipsnyje);
steigimo dokumentus;
išsamų veiklos paveldo srityje aprašymą;
rašytinį įsipareigojimą gerbti ir laikytis ICOMOS įstatų, ICOMOS etikos principų,
,,ICOMOS Lietuva“ įstatų (parsisiųsti formą);
atstovavimo sutartį, pagal kurią būti šio juridinio asmens įgaliotu atstovu
skiriamas vienas fizinis asmuo; institucinio nario atstovas gali būti tik to juridinio
asmens darbuotojas ar valdymo organo narys;
dviejų esamų individualių asociacijos ,,ICOMOS Lietuva” narių rekomendacijas;
sutikimą, kad asociacija „ICOMOS Lietuva“ narių apskaitos tikslais tvarkytų Jūsų
asmens duomenis, vadovaudamasi ES bendruoju duomenų apsaugos
reglamentu.

3. Užpildytą prašymą su visais nurodytais priedais prašome pateikti:
El. adresu: memberships@icomos-lithuania.org .

4. Kilus klausimų, susisiekite su mumis el. adresu: memberships@icomos-lithuania.org

5. Valdybai pritarus Jūsų prašymui, Jums bus pranešta apie būtinybę sumokėti savo
narystės kategorijai nustatyto dydžio metinį nario mokestį.
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I. BENDRIEJI DUOMENYS
1.

Vardas, pavardė

2.

Duomenys kontaktams:
2.1. El. paštas:
2.2. Pašto adresas:
2.3. Tel. numeris:
2.4. Kita informacija:

II. NARYSTĖ JAUNIESIEMS PROFESIONALAMS IR STUDENTAMS
3.1.

Jaunasis profesionalas – iki 30 metų amžiaus (būtina pridėti

TAIP NE

dokumento patvirtinančio amžių kopiją)
3.2.

Studentas (būtina pridėti dokumento patvirtinančio studento

TAIP NE

statusą kopiją)
III. SĄSAJOS SU PAVELDO APSAUGA IR PAVELDO MOKSLINIAIS TYRIMAIS
4.

Profesinė veikla paveldo konservavimo (kaip apibrėžta ICOMOS statuto 3
str.) ir paveldo bei jo konservavimo mokslinių tyrimų srityje:
Paveldo konservavimo (galite nurodyti ir sritį arba sritis):

TAIP

NE

Paveldo ir jo konservavimo mokslinių tyrimų (galite nurodyti ir sritį

TAIP

NE

arba sritis):
5.

Visuomeninė ir viešoji veikla paveldo konservavimo (kaip apibrėžta ICOMOS
statute) ir (arba) paveldo bei jo apsaugos srityje:
Paveldo konservavimo (galite nurodyti ir sritį arba sritis):

TAIP

NE

Paveldo ir jo apsaugos srityje (galite nurodyti ir sritį arba sritis) :

TAIP

NE
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6.

Kaip savo profesinėje, visuomeninėje ir viešojoje veikloje taikote ICOMOS
doktrinos ir ICOMOS etikos principus (atsakyti neprivaloma)?:
Pastaba:

ICOMOS

doktrinos

tekstai

lietuvių

k.

http://eia.libis.lt/show.php?item=kulturos_paveldas_si

IV. SĄSAJOS SU ICOMOS
7.

Ar esate arba buvote ICOMOS narys?

TAIP

NE

Jei TAIP:
7.1

Kurios

šalies nacionaliniam komitetui priklausote arba priklausėte

(prašome išvardinti, nurodant ir buvimo metus)?

7.2.

Ar esate arba buvote ICOMOS tarptautinių mokslinių komitetų narys
(prašome išvardinti, nurodant ir buvimo metus)?

7.3.

Ar esate arba buvote ICOMOS darbo grupių, kitų komitetų (išskyrus
tarptautinius mokslinius), komisijų ir pan. narys (prašome išvardinti,
nurodant ir buvimo metus)?

7.4.

Kaip tapote 11.2 ir 11.3 punktuose nurodytų komitetų, darbo grupių ir pan.
nariu? (atsakyti neprivaloma) :
Kaip atstovą delegavo

Prisijungiau savo

Asmeniškai pakvietė

mano šalies (nurodyti)

iniciatyva

ICOMOS komitetas,

nacionalinis komitetas

darbo grupė, jos nariai
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8.

Ar esate arba buvote ICOMOS valdymo organo

TAIP

NE

narys?
Jei TAIP, prašome nurodyti pareigybę ir buvimo metus:

V. INTERESAI
12.

Kodėl norite tapti asociacijos „ICOMOS Lietuva“ nariu?

13.

Kaip galėtumėte ir norėtumėte prisidėti prie ICOMOS tikslų įgyvendinimo per
„ICOMOS Lietuva“?

14.

Kuriomis paveldo apsaugos sritimis (pvz., apsauga, moksliniais tyrimais,
dokumentavimu, išsaugojimu ir konservavimu, interpretavimu, populiarinimu,
darbu su visuomene, kt.) ir paveldo rūšimis labiausiai norėtumėte užsiimti, jeigu
taptumėte „ICOMOS Lietuva“ nariu (prašome trumpai išvardyti)?
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VI. PATVIRTINIMAI
Sutinku, kad, patvirtinus mano narystę, mano asmens duomenys būtų įtraukti į
asociacijos „ICOMOS Lietuva“ ir Tarptautinę ICOMOS narių duomenų bazę.

(Prašome ranka įrašyti: „Sutinku“ arba „Nesutinku“, savo vardą, pavardę ir pasirašyti)

Patvirtinu, kad susipažinau su ICOMOS statutu, ICOMOS etikos principais,
ICOMOS reglamentu, asociacijos „ICOMOS Lietuva“ įstatais ir besąlygiškai
įsipareigoju jų laikytis.

(Prašome ranka įrašyti savo vardą, pavardę, pasirašymo datą, vietą ir pasirašyti)

Patvirtinu, kad visi mano pateikti atsakymai ir duomenys yra teisingi.

(Prašome ranka įrašyti savo vardą, pavardę, pasirašymo datą, vietą ir pasirašyti)

23

Priedas Nr. 3:
Balso teisės perdavimo sutartis

202... m. ...................... mėn. ..... d.,
Vilnius
Mes,
______________________________, _____________________________________________
,
vardas, pavardė

paso numeris, adresas

toliau - Balsavimo teisės perleidėjas, ir
______________________________, _________________________, _____________________
vardas, pavardė

paso numeris

adresas

toliau - Balsavimo teisės įgijėjas, sudarėme šią sutartį:
1.

SUTARTIES OBJEKTAS:

1.1. Šia sutartimi Balsavimo teisės perleidėjas, būdamas Asociacijos “ICOMOS Lietuva”,
juridinio asmens kodas ….., (toliau - Asociacija) nariu ir negalėdamas dalyvauti 202... m.
……….. mėn. …. d. įvyksiančiame Asociacijos narių susirinkime (toliau - Susirinkimas),
perleidžiu balsavimo teises visa apimtimi balsavimo teisės gavėjui.
2.

ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS:

2.1.
Balsavimo teisės perleidėjas: (a) patvirtina, jog turi teisę dalyvauti ir balsuoti
Susirinkime; (b) perleidžia savo teisę dalyvauti ir balsuoti savo nuožiūra Susirinkime
balsavimo teisės įgijėjui.
2.2.
Balsavimo teisės įgijėjas: (a) įsipareigoja dalyvauti šioje sutartyje minimame
Susirinkime; (b) įsipareigoja balsuoti Susirinkime savo nuožiūra pagal nustatyta tvarka
patvirtintą Susirinkimo darbotvarkę, tačiau taip, kad tai atitiktų Asociacijos tikslus bei balsavimo
teisės perleidėjo interesus; (c) įsipareigoja balsavimo teisės perleidimo sutartį pateikti
Asociacijos valdybai.
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3.

SUTARTIES GALIOJIMAS:

3.1. Šia sutartimi balsavimo teisė perleidžiama 202... m. …... …. d.
susirinkimui.
3.2. Sutartis įsigalioja Šalims ją pasirašius ir pateikus ją Asociacijos valdybai
3.3. Balsavimo teisės perleidėjas bet kada gali nutraukti šios sutarties galiojimą, apie tai
pranešdamas Asociacijos valdybai iki Susirinkimo pradžios bei kitai sutarties šaliai raštu.
3.4. Balsavimo teisės gavėjas neturi teisės perleisti šia sutartimi įgyjamų teisių kitiems
asmenims.
4.

ATSAKOMYBĖ:

4.1. Visi tarp šalių iškylantys ginčai ar pretenzijos dėl šios sutarties sprendžiami derybų keliu, o
nesusitarus - LR teisės aktų nustatyta tvarka.
5.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS:

5.1.
Sutartis sudaryta trimis vienodos teisinės galios egzemplioriais, po vieną kiekvienai
sutarties šaliai ir vienas egzempliorius Asociacijos valdybai.
5.2.
Ši sutartis gali būti keičiama ir papildoma tik abiejų šalių susitarimu, kuris tampa
neatsiejama šios sutarties dalimi.

Balsavimo teisės perleidėjas

Balsavimo teisės gavėjas
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Priedas Nr. 4:
Sutikimas tvarkyti asmens duomenis
Aš _________________________________________ , kad
(vardas, pavardė, sutinku/nesutinku)
Asociacija „ICOMOS Lietuva“ (toliau – Asociacija), Laisvės pr. 60-308, Vilnius, juridinio asmens
kodas 305388969, narystės Asociacijoje ir Asociacijos įstatais nustatytos su naryste susijusios
veiklos, komunikacijos ir buhalterinės apskaitos tikslais gautų ir tvarkytų šiuos mano duomenis:
Mano vardą, pavardę, asmens kodą, korespondencijos adresą, banko sąskaitos numerį,
telefono numerį, elektroninio pašto adresą, kreipimųsi į Asociaciją istoriją (perduotą informaciją,
pavyzdžiui, el. paštu).
Patvirtinu, kad esu informuotas (-a) apie tai, kad mano asmens duomenis tvarkomi ir
saugomi remiantis laikydamasis ES Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (BDAR) ir
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitų teisės aktų
nustatyta tvarka, ir kad turiu teisę:
1. Žinoti (būti informuotas (-a)) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
2. Susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
3. Reikalauti ištaisyti, patikslinti ar papildyti netikslius ar neišsamius mano asmens
duomenis;
4. Bet kuriuo metu atšaukti šį sutikimą, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų
tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui;
5. Nesutikti su duomenų tvarkymu;
6. Visais iškilusiais klausimais dėl duomenų tvarkymo kreiptis el. paštu
memberships@icomos-lithuania.org;
7. Su skundu kreiptis į Valstybinę asmens duomenų apsaugos inspekciją el. paštu
ada@ada.lt.

__________________________
(parašas)
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