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Preambula

Nodibināta 1965.gadā, Starptautiskā Pieminekļu un Ievērojamu Vietu Padome,
ICOMOS, ir nevalstiska organizācija saskaņā ar Francijas likumiem (1901.gada 1.jūlija
likums attiecībā uz asociāciju līgumiem).
ICOMOS ir Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO)
asociatīvais partneris.
ICOMOS biedru Ētikas Principi papildina šos Statūtus un ICOMOS Reglamentu un
stingri jāievēro kopā ar tiem.
Visi šajos Statūtos lietotie termini, lai piešķirtu personai pienākumus, ir jāinterpretē
ar nozīmi, ka sievietes un vīrieši ir vienādi tiesīgi veikt šādus pienākumus.

I

Nosaukums un Galvenā mītne

1.pants

Nosaukums

1965.gadā uz neierobežotu laiku tika dibināta asociācija ar nosaukumu Starptautiskā
Pieminekļu un Ievērojamu Vietu Padome, turpmāk saīsinājumā saukta ICOMOS.
Nosaukums un saīsinājums ir maināmi; to lietošana ir ekskluzīvi rezervēta funkcijām,
ko ir pilnvarojusi ICOMOS un tās biedri, un funkcijām veiktām to vārdā.

2.pants

Galvenā mītne

ICOMOS galvenā mītne ir Parīzē. To var mainīt ar Ģenerālās Asamblejas lēmumu.
II

Mērķi un Aktivitātes

3.pants

Mērķi

ICOMOS ir starptautiska organizācija, kas ir ieinteresēta turpmākā kultūras
mantojuma saglabāšanā starptautiskā līmenī tā materiālos un nemateriālos
aspektos, kā noteikts turpmāk.
a Kultūras mantojuma saglabāšana: vispārējs apzīmējums, kas ietver pieminekļu,
ēku grupu un ievērojamu vietu aizsardzību, saglabāšanu un pārvaldīšanu.
b Piemineklis: struktūra ar tās vidi, aprīkojumu un saturu, kam ir vēsturiska,
arhitektūras, arheoloģiska, mākslinieciska, estētiska, zinātniska, sociāla,
etnoloģiska, antropoloģiska, kulturāla vai garīga vērtība. Šī definīcija ietver
monumentālās tēlniecības darbus vai gleznas, un arheoloģiska rakstura
elementus, un struktūras, uzrakstus, alas un visu šo elementu apvienojumus;
c Ēku grupas: atsevišķi stāvošu vai savstarpēji saistītu celtņu grupas un to apkārtne,
būvētas vai dabīgas, kam to arhitektūras, plānojuma, viendabības vai
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novietojuma ainavā dēļ ir vēsturiska, arheoloģiska, mākslinieciska, estētiska,
zinātniska, sociāla, etnoloģiska, antropoloģiska, kulturāla vai garīga vērtība;
d Ievērojama vieta: topogrāfiskie apvidi un ainavas, cilvēka radītais, dabas radītais
vai cilvēka un dabas mijiedarbībā radītais, ieskaitot vēsturiskos parkus un dārzus,
kam ir vēsturiska, arhitektūras, arheoloģiska, mākslinieciska, estētiska, zinātniska,
sociāla, etnoloģiska, antropoloģiska, kulturāla vai garīga vērtība.
e Aizsardzība, saglabāšana un pārvaldīšana: visas aktivitātes, kas attiecas uz
pieminekļiem, ēku grupām un ievērojamām vietām to materiālajos un
nemateriālajos aspektos, it īpaši to izpēte, uzskaite, aizsardzība, saglabāšana,
atjaunošana, renovēšana, lietošana, uzlabošana, pārvaldīšana un interpretācija,
kā arī tradicionālo būvniecības tehniku izpēte un prakse.

4.pants

Aktivitātes un Pasākumi

Lai sasniegtu šo mērķi, ICOMOS:
a Nodrošina forumu diskusijai un refleksijām sasaistot valsts amatpersonas,
iestādes, profesionāļus un jebkuras privātpersonas, kam rūp asociācijas mērķi, un
kas nodrošina to pārstāvniecību starptautiskās institūcijās un organizācijās.
b Apkopo, pēta un izplata informāciju, kas attiecas uz kultūras mantojuma
saglabāšanas principiem, tehnoloģijām un politiku.
c Sadarbojas nacionālā un starptautiskā līmenī nolūkā radīt un attīstīt
dokumentācijas centrus, kas nodarbojas ar kultūras mantojuma saglabāšanu;
d Veicina ar kultūras mantojuma saglabāšanu saistītu starptautisku konvenciju,
rekomendāciju un citu standartus ieviesošus tekstu pieņemšanu un ieviešanu;
e Sadarbojas kultūras mantojuma saglabāšanas apmācības programmu
sagatavošanā;
f Sniedz institucionālus padomus;
g Īsteno tehniskās palīdzības projektus;
h Veido un uztur ciešu sadarbību ar UNESCO, Starptautisko kultūras vērtību
saglabāšanas un restaurācijas pētniecības centru (ICCROM, Roma), UNESCO
atbalstītajiem reģionālajiem centriem un citām starptautiskajām vai vietējām
institūcijām un organizācijām ar līdzīgiem mērķiem;
i Sniedz padomus un atbalsta Konvencijas par pasaules kultūras un dabas
mantojuma aizsardzību jeb ‘Pasaules Mantojuma Konvencijas’, ko UNESCO
pieņēma 1972.gadā, ieviešanu;
j veicina un mudina citas aktivitātes saskaņā ar šiem statūtiem.
III Biedri

5.pants

Dalības kategorijas

a ICOMOS ir četru kategoriju biedri: Individuālie Biedri, Institucionālie Biedri, Biedri
– Veicinātāji un Goda biedri. Individuālajiem Biedriem ir jāveido dalības
vairākums.
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1 Par Individuālo biedru var kļūt indivīds, kas ir eksperts vienā vai vairākās
jomās, kas saistītas ar 3.pantā noteiktajiem asociācijas mērķiem, un
studentiem, kas izvēlējušies disciplīnu kādā no šīm jomām.
2 Par Institucionālo biedru var kļūt jebkāda veida institūcijas un organizācijas, kas
ir eksperti vienā vai vairākās jomās, kas saistītas ar 3.pantā noteiktajiem
asociācijas mērķiem, un tādas, kuru īpašumā vai pārvaldīšanā ir pieminekļi,
ēku grupas vai ievērojamas vietas.
3 Par Biedru – veicinātāju var kļūt indivīds, kas ir ieinteresēts kultūras
mantojuma saglabāšanā un vēlas atbalstīt 3. un 4.pantā noteiktos asociācijas
mērķus un aktivitātes.
4 Goda Biedra statusu, pamatojoties uz Nacionālās vai Starptautiskās Zinātniskās
Komitejas ierosinājumu, piešķir ICOMOS Ģenerālā Asambleja indivīdiem, kas ir
vai nav ICOMOS biedri, kas snieguši izcilu ieguldījumu kultūras mantojuma
saglabāšanā starptautiskā līmenī.
b Visiem ICOMOS biedru kandidātiem ir jāpiesaka sava kandidatūra saskaņā ar 13.b pantu un jāizrāda sava interese par 3. un 4.pantā noteiktajiem asociācijas
mērķiem un aktivitātēm. Individuālā biedra kandidātiem, ieskaitot jaunos
profesionāļus un studentus, papildus jāiesniedz savs rezumē, kas atspoguļo viņu
aktivitātes vienā vai vairākās 3.pantā noteiktās asociācijas jomās.
Kandidatūru pieteikšanas procesu sīkāk nosaka Nacionālās Komitejas un tas var
iekļaut kandidātu izvirzīšanas procesu.

6.pants

Biedru Tiesības un Pienākumi

a Biedriem jāsola ievērot ICOMOS biedru Ētikas Principus un Ģenerālās Asamblejas
un Valdes lēmumus.
b Biedriem jāmaksā ikgadējā biedra nauda, ko ik gadus katrai biedru kategorijai
nosaka Ģenerālā Asambleja. Individuālie biedri, kas ir jaunāki par 30 gadiem,
maksā pazeminātu biedra naudu. Goda Biedriem biedra nauda nav jāmaksā.
Ikgadējās biedra naudas iekasē Nacionālās Komitejas. Tās drīkst no saviem
biedriem iekasēt augstākas biedra naudas un paturēt šo daļu pašu darbībai.
Nacionālajām Komitejām jāveic nepieciešamās darbības, lai nekavējoties
pārskaitītu iekasēto biedra naudu Starptautiskajam Sekretariātam. Gadījumā, ja
līdz 1.maijam nav saņemtas 2/3 no iekasētajām biedru naudām, Starptautiskajam
Sekretariātam jāinformē attiecīgās Nacionālās Komitejas un to biedri; šo
Nacionālo Komiteju situāciju pārbauda Valde saskaņā ar 10.-d-5 pantu.
Ja Nacionālā Komiteja nepastāv, biedriem to biedru naudas ir jāmaksā tieši
Starptautiskajam Sekretariātam, vai, ja pastāv Transnacionālā Komiteja, saskaņā
ar iepriekš izdarīto vienošanos.
Biedriem, kas maksā starptautisko biedru naudu, kas ir augstāka nekā tā, ko viņu
biedru kategorijai noteikusi Ģenerālā Asambleja, ir tiesības tikt dēvētiem par
Ziedotājbiedriem.
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c Ikviens biedrs saņem biedra karti un periodiskās publikācijas.

d Visiem biedriem ir tiesības piedalīties Ģenerālajā Asamblejā un viņš var tikt
nozīmēts būt par balsstiesīgu biedru Ģenerālajā Asamblejā, ievērojot limitus un
saskaņā ar principiem, kā noteikts 9.-a un 13.-d-4 pantos.
e Tikai individuāli biedri ir tiesīgi ieņemt ICOMOS amatu.

7.pants

Sankcijas un Dalības zaudējums

a Statūtos un Ētikas Principos noteikto biedru pienākumu neievērošanu izskata
attiecīgās Nacionālās un Starptautiskās Zinātnes Komitejas vai Birojs, un tas var
radīt sankcijas. Ja Nacionālās Komitejas nav, vai gadījumā, ja nav ievēroti
pienākumi starptautiskā līmenī, lietas izskatīšanu veic Birojs.
Noteiktās sankcijas var būt:
1 Aizrādījums,
2 Dalības apturēšana uz noteiktu laiku,
3 ICOMOS dalības zaudējums.
Attiecīgām Nacionālajām un Starptautiskajām Zinātniskajām Komitejām un
Birojam ir jāapspriežas, kad tiek noteikta sankcija;
Vienīgi Nacionālās Komitejas un Birojs var noteikt sankcijas; Starptautiskajām
Zinātniskajām Komitejām ir jānodod to izskatīšanas rezultāti attiecīgajai Nacionālajai
Komitejai, vai, gadījumā, ja tāda nepastāv, Birojam tālākai atbilstošai rīcībai.
b ICOMOS biedrs pārtrauc būt biedrs:
1 Ja biedra nauda nav samaksāta līdz kārtējā gada 1.maijam;
2 Iesniedzot Nacionālajai Komitejai, vai, ja tāda nepastāv, Starptautiskajam
Sekretariātam, rakstisku paziņojumu par savas dalības pārtraukšanu, ja
samaksāta kārtējā gada biedra nauda;
3 Nāves gadījumā;
4 Organizācijas vai institūcijas likvidēšanas gadījumā;
5 Ja to no reģistra svītro Nacionālā Komiteja vai Birojs, piemērojot 7.-a pantu
vai jebkāda cita nopietna iemesla dēļ;
c Pirms sankcijas piemērošanas un pirms svītrošanas no reģistra dēļ nopietna
iemesla, piemērojot 7.a un 7.b pantus, attiecīgais biedrs ir jāinformē par
apsūdzībām un jāizsauc sniegt paskaidrojumus.
Sankcijas gadījumā vai gadījumā, ja izsvītrots no reģistra, biedrs var pārsūdzēt
lēmumu Valdei. Pārsūdzība aptur lēmumu. Valdes lēmums ir galīgs.
d Visai virzībai attiecībā uz sankcijām un dalības zaudējumu, piemērojot 7.-a un 7.b
pantus, ir jābūt konfidenciālai, tāpat kā aizrādījuma izteikšanai; visas citas
sankcijas jādara publiski zināmas.
e Gadījumā, ja ir apturēta dalība, piemērojot 7.-a pantu, apturētajā periodā
attiecīgajam biedram nav nekādas biedra tiesības.
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f Persona, institūcija vai organizācija, kas ir svītrota no reģistra par biedra naudas
nesamaksāšanu, savu dalību atgūst brīdī, kad ir saņemti tā maksājumi par kārtējo
gadu un nokavētie maksājumi.

IV

Administrācija un Darbība

8.pants

Likumīgās institūcijas

ICOMOS likumīgās institūcijas ir:
- Ģenerālā Asambleja,
- Valde un tās Birojs,
- Konsultatīvā Komiteja un tās Zinātniskā Padome,
- Nacionālās Komitejas,
- Starptautiskās Zinātniskās Komitejas,
- Starptautiskais Sekretariāts.

9.pants

Ģenerālā Asambleja

a Ģenerālā Asambleja ir ICOMOS neatkarīga vienība. To veido no balsstiesīgiem
biedriem, kas tiek iecelti, ievērojot šādus ierobežojumus un principus:
1 Katrai Nacionālajai Komitejai, vai, ja tāda nepastāv, katrai valstij, par kuru ir
veikti visi biedra naudas maksājumi, tiek piešķirts šāds balsu skaits:
1.kategorija = 5 balsis: Nacionālās Komitejas ar mazāk kā 20 biedriem un
valstis, kur nav Nacionālās Komitejas;
2.kategorija = 10 balsis: Nacionālās Komitejas ar 20 līdz 49 biedriem;
3.kategorija = 15 balsis: Nacionālās Komitejas ar 50 līdz 99 biedriem;
4.kategorija = 20 balsis: Nacionālās Komitejas ar 100 biedriem un vairāk.
2 Balsu skaits tiek noteikts pamatojoties uz biedru skaitu, kuru biedru naudas
maksājumi ir saņemti līdz aizgājušā gada 31.decembrim.
Starptautiskais Sekretariāts informē Nacionālās Komitejas un biedrus valstīs,
kur tāda nepastāv, par piešķirto balsu skaitu līdz 31.janvārim.
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Ģenerālajā Asamblejā balsstiesīgos biedrus ieceļ to Nacionālās Komitejas
saskaņā ar šo pantu un 13.-d-4 pantu vai, ja Nacionālā Komiteja nepastāv,
Birojs. Birojs var deleģēt šo pienākumu neatkarīgai ad hoc komitejai.
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Nominētie balsstiesīgie biedri var nodot pilnvaras citam to Nacionālās
Komitejas biedram, vai, ja tāda nepastāv, citam to valsts biedram. Nevienam
biedram, papildus viņa/viņas paša balsij, nedrīkst būt vairāk kā 4 pilnvarotas
balsis.
b Ģenerālā Asambleja tiekas vismaz reizi gadā, lai apstiprinātu ikgadējos pārskatus
un budžetu; katru trešo gadu tā ievēl Valdes locekļus.
Ģenerālā Asambleja var tikt sasaukta pēc Valdes locekļu vairākuma pieprasījuma,
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vai, ja to pieprasa viena trešā daļa Nacionālo Komiteju, katru no kurām pārstāv
vismaz 2 balsstiesīgie biedri, iecelti saskaņā ar 9.-a un 13.-d-4 pantos noteiktiem
principiem.
Ģenerālās Asamblejas paziņojums jānosūta pa pastu vai elektroniski vismaz 2
mēnešus pirms Ģenerālās Asamblejas sapulces un jāpievieno tās darba kārtība.
Tikai ārkārtas Ģenerālā Asambleja, noorganizēta kā noteikts 23. un 24.pantā, ir
tiesīga grozīt Statūtus un lemt par asociācijas likvidēšanu.
Uz katru sapulci Ģenerālā Asambleja ievēl tās Prezidentu, 3 Viceprezidentus un
Referentu, kuru amatu pilnvaras ir spēkā uz sapulces laiku.
c Ja šajos Statūtos nav noteikts citādi, lēmumi tiek pieņemti ar klātesošo un
pārstāvēto balsstiesīgo biedru balsu vairākumu, ar nosacījumu, ka tie ir no vismaz
vienas trešās daļas no Nacionālajām Komitejām.
d Ģenerālā Asambleja uzrauga asociācijas mērķu sasniegšanu un izveido darba
kārtības punktus. Cita starpā tā:
1 Pieņem ICOMOS Prezidenta un Mantziņa ziņojumus par Valdes īstenoto
pārvaldību un asociācijas labklājības, un finanšu situāciju.
2 Ja tas ir atbilstošs, apstiprina ikgadējo ziņojumu, un apstiprina vai groza
pārskatus, kas iepriekš izplatīti biedriem, un atbrīvo Valdi un Mantzini no
saistībām;
3 Balso par nākošā gada budžetu;

4. Pieņem un groza ICOMOS reglamentu

5. Katru trešo gadu balso par Ģenerālo Programmu un budžeta vadlīnijām
nākošajam trīs gadu periodam, biedru un ziedotājbiedru maksājumiem;
6. Katru trešo gadu, balsoties uz Valdes priekšlikumu, izvirza revidentu amatam
uz trīs gadu termiņu, kas ir vienreiz atjaunojams;
7. Katru trešo gadu saņem Starptautiskā Zinātniskā Simpozija rekomendācijas un
pēc nepieciešamības apstiprina doktrinālus tekstus un katru sesto gadu saņem
ziņojumu par ICOMOS Ētikas principiem;
8 Katru trešo gadu pēc Nacionālo un Starptautisko Zinātnisko Komiteju
priekšlikuma, piešķir Goda Biedra statusu;
9 Katru trešo gadu aizklātā balsošanā ievēl 20 Valdes locekļus uz 3 gadu termiņu,
kas ir atjaunojams divas reizes.
Valdes locekļi ir individuālie biedri, kas izvēlēti pamatojoties uz viņu kompetenci
vadīt organizāciju, un, nodrošinot, ka, cik iespējams plaši, ir pārstāvēti dažādi
pasaules reģioni.
Valdes loceklis, kas atkāpjas no amata, un ir kalpojis 3 termiņus pēc kārtas,
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nedrīkst atkal būt ievēlēts pirms nav pagājis vismaz 3 gadu periods. Garākais
atļautais nepārtrauktais Valdes locekļa amata termiņš, ievēlēts vai ex oficio, ir 9
gadi.
Neviena valsts nedrīkst būt pārstāvēta ar vairāk kā vienu Valdes locekli, izņemot
Konsultatīvās Komitejas Prezidentu. Neviens biedrs nedrīkst ICOMOS vienlaikus
ieņemt vairāk kā 2 amatus. Šie noteikumi attiecas uz visiem vēlētiem amatiem
ICOMOS starptautiskajās likumīgajās institūcijās;
10 Katru trešo gadu aizklātā balsošanā no Valdes locekļu vidus ievēl Prezidentu,
Mantzini, Ģenerālsekretāru un 5 Viceprezidentus uz 3 gadu amata termiņu.
Viceprezidenta amata kandidāti tiek izvirzīti no to attiecīgā reģiona. Ja amats kļūst
brīvs, Ģenerālā Asambleja tās nakošajā sapulcē ievēl pēcteci, sabalansējot amata
termiņu;
e Ģenerālās Asamblejas sapulces tiek protokolētas. Protokolu paraksta Prezidents
un Ģenerālsekretārs, un tas tiek darīts pieejams biedriem.

10.pants
a

b

c

d

Valde

Valde ir ICOMOS pārvaldības institūcija un tā atbild Ģenerālai Asamblejai. To
veido no maksimums 21 biedra, proti, 20 Ģenerālās Asamblejas ievēlēti biedri
un Konsultatīvās Komitejas Prezidents.
Starptautisko kultūras vērtību saglabāšanas un restaurācijas pētniecības centra
(ICCROM) pārstāvis , Konsultatīvās Komitejas Viceprezidents un Starptautiskā
Sekretariāta Ģenerāldirektors piedalās Valdes sapulcēs, bez balsstiesībām, bet
ar padomdevēja tiesībām.
Valde var uzaicināt Valdes un tās Biroja sapulcēs piedalīties ekspertus, bez
balsstiesībām, bet ar padomdevēja tiesībām, saskaņā ar darba kārtību.
Valdi sasauc Prezidents vismaz reizi sešos mēnešos un pēc vienas ceturtās daļas
Valdes locekļu pieprasījuma.
Valdes sapulču nepieciešamo kvorumu veido vismaz viena trešā daļa tās biedru.
Lēmumus pieņem ar klātesošo un pārstāvēto biedru balsu vairākumu. Ja
balsojums ir neizšķirts, Prezidentam ir izšķirošā balss.
Katrs biedrs var izmantot tikai vienu pilnvarojumu.
Ģenerālo Asambleju sapulču starplaikā Valde darbojas tās vārdā un strādā ar
visiem jautājumiem, kas attiecināmi uz ICOMOS vadību. Valdes locekļiem ir
jāaizstāv asociācijas vispārējās intereses un viņi nedrīkst pārstāvēt to Nacionālās
vai Starptautiskās Zinātniskās Komitejas.
Cita starpā Valde:
1 Nodrošina ICOMOS mērķu ievērošanu, tās darbības atbilstību asociācijām
piemērojamiem tiesību aktiem, aizsargā tās labu reputāciju un tās
nosaukuma, un logo izmantošanu.
2 Nodrošina, ka tiek ieviesta ICOMOS Ģenerālā Programma un trīs gadu
perioda budžeta vadlīnijas, un Ģenerālās Asamblejas apstiprinātais ikgadējais
budžets.
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3 ICOMOS vārdā ir tiesīga saņemt, aizņemties, turēt un izmantot finansējumu,
kas nepieciešams, lai sasniegtu šajos statūtos noteiktos mērķus, kā arī
saņemt dāvanas; lai gan lēmumi, kas attiecas uz finansējuma aizņemšanos, ir
jāapstiprina Ģenerālajai Asamblejai;
4 Izvirza Starptautiskā Sekretariāta Ģenerāldirektoru balstoties uz Biroja
priekšlikumu;
5 Akreditē Nacionālo Komiteju izveidi, kā noteikts 13.-a pantā, un pārliecinās,
ka to Statūti un darbība ir saskaņā ar Statūtiem, Reglamentu un ICOMOS
biedru Ētikas principiem. Valde var atcelt tādas Nacionālās Komitejas
akreditāciju, kuras organizācija vai aktivitātes nav atbilstošas, it īpaši par
biedra naudas nemaksāšanu, pēc tam, kad tai ir lūgti sniegt paskaidrojumi. Tā
var apstiprināt Transnacionālo Komiteju izveidi, kā noteikts 13.-e pantā.
6 Izveido Starptautiskās Zinātniskās Komitejas, kā noteikts 14.-a pantā, kas
seko konsultācijām ar Konsultatīvo Komiteju un pārliecinās, ka to nolikumi un
darbība ir saskaņā ar Statūtiem, Reglamentu un ICOMOS biedru Ētikas
principiem. Valde var, pēc konsultācijām ar Konsultatīvo Komiteju, likvidēt
Starptautiskās Zinātniskās Komitejas, kuru darbs ir pabeigts vai kuru
organizācija, vai darbības nav atbilstošas, pēc tam, kad tām ir lūgti sniegt
paskaidrojumi.
7 Izveido apelācijas procedūru un lemj par apelāciju pamatotību dalības
pieteikumu atteikuma, sankciju vai dalības zaudēšanas gadījumā;
8 Pieņem kultūras daudzveidības un daudzvalodības politiku, piemērojot
21.pantu, un ik gadus ziņo Konsultatīvajai Komitejai un reizi trīs gados
Ģenerālajai Asamblejai par tās ieviešanu un par kultūras daudzveidības, un
daudzvalodības statusu ICOMOS;
9 Reizi 6 gados iesniedz Ģenerālajai Asamblejai ziņojumu par ICOMOS biedru
Ētikas Principu ieviešanu;
10 Sagatavo asociācijas Reglamentu un pārskata to pēc nepieciešamības;

11 Nosaka Ģenerālās Asamblejas un Konsultatīvās Komitejas un tās Zinātniskās
Padomes sapulču laiku un vietu;
12 Ierosina Ģenerālajai Asamblejai ikgadējā budžeta projektu nākošajam gadam,
ICOMOS Ģenerālās Programmas projektu un budžeta vadlīnijas nākošajiem trīs
gadiem, biedru un ziedotājbiedru maksājumus;
13 Ja atbrīvojas Prezidenta, Mantziņa, Ģenerālsekretāra vai Viceprezidenta amats,
ievēl no Valdes locekļu vidus personu, kas ieņem šo amatu līdz nākošajai
Ģenerālajai Asamblejai;
14 Apstiprina Mantziņa ziņojumu un ikgadējo asociācijas darbības ziņojumu;
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15 Pieņem Ģenerālsekretāra ikgadējo ziņojumu un atbilstoši rīkojas kā
nepieciešams;
16 Izvērtē tās pašas darbību un darba procedūras;

e

Valdes sapulces tiek protokolētas. Protokolu paraksta Prezidents un
Ģenerālsekretārs, un tas tiek darīts pieejams biedriem.

11.pants

Valdes Birojs

a

Biroju veido Prezidents, 5 Viceprezidenti, Mantzinis un Ģenerālsekretārs. Birojs
atbild Valdei.

b

Starp Valdes sapulcēm Biroju sasauc Prezidents. Tam ir arī jātiekas pēc četru tā
biedru pieprasījuma.

c

Likumīgā sapulcē ir jābūt klātesošiem vismaz pusei Biroja biedru. Biroja Biedri
var piedalīties sapulcēs izmantojot telekonferenci.
Biroja lēmumi ir jāpieņem ar klātesošo un pārstāvēto biedru balsu vairākumu. Ja
balsojums ir neizšķirts, Prezidentam ir izšķirošā balss.
Katrs biedrs var izmantot tikai vienu pilnvarojumu.

d

Birojs sagatavo Valdes sapulces, īsteno Valdes lēmumus un risina dalības
jautājumus biedriem no valstīm, kur nepastāv Nacionālā Komiteja.
Papildus pienākumiem, kas noteikti 9., 10., 11., 12. un 16.pantā, Biroja biedriem
ir sekojoši pienākumi:
1 ICOMOS Prezidents:
a Pārstāv asociāciju publiskos jautājumos;
b Ierosina Ģenerālās Asamblejas, Valdes un Biroja darba kārtību;
c Raugās, lai tiktu īstenoti Ģenerālās Asamblejas, Valdes un Biroja lēmumi;
d Vada Valdes un Biroja sapulces;
e Apstiprina izdevumus apstiprinātā budžeta robežās;
f Trīs mēnešu laikā par jebkādām izmaiņām asociācijas administrācijā vai
virzienā paziņo departamentu prefektūrai vai rajona apakšprefektūrai,
kur atrodas asociācijas galvenā pārvalde.
Ar Valdes piekrišanu, Prezidents:
a Ieceļ Starptautiskā Sekretariāta Ģenerāldirektoru, ko ir izvirzījusi Valde;
b Var deleģēt parakstīt vai deleģēt savas pilnvaras jebkādam mērķim
Viceprezidentiem vai Ģenerāldirektoram;
c Var celt prasību organizācijas vārdā. Tikai juridiskās lietās viņu drīkst
pārstāvēt advokāts, kura pilnvarojumu apstiprina Birojs.
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Bijušie Prezidenti saņem titulu „Goda Prezidents” un drīkst piedalīties
sanāksmēs bez balsošanas tiesībām kā padomdevēji.
2 Viceprezidenti:
a Palīdz un aizvieto Prezidentu viņa/viņas prombūtnē;
b Palīdz viņam/viņai reprezentēt ICOMOS un un sekmēt tās aktivitātes
pasaulē, īpaši viņu reģionā.
3 Mantzinis:
a Ar Starptautiskā Sekretariāta palīdzību ierosina Valdei pasākumus
asociācijas aktīvu un resursu pārvaldībai;
b Apstiprina Starptautiskā Sekretariāta darbību ar rēķiniem un
izdevumiem;
c Prezentē Valdei un Ģenerālajai Asamblejai finanšu ziņojumu projektu,
ikgadējā budžeta projektu un budžeta vadlīniju projektu nākošajiem trīs
gadiem.
4 Ģenerālsekretārs uzrauga un ikgadēji ziņo valdei par sekojošiem tematiem:
a Statūtu un Reglamenta ievērošanu;
b Uzaicinājumus uz likumīgajām sapulcēm;
c Likumīgo institūciju lēmumu ieviešanu;
d Starptautiskā Sekretariāta veikto biedru, Nacionālo un Starptautisko
Zinātnisko Komiteju, un Nacionālo Komiteju vai, ja tāda nepastāv, valstu
balsstiesīgo biedru sarakstu atjaunināšanu;
e Starptautiskā Sekretariāta veikto likumīgo sapulču protokolu
sagatavošanu uz sanumurētām lapām, bez trūkumiem vai svītrojumiem,
un to saglabāšanu asociācijas vadības mītnē.
f Starptautiskā Sekretariāta veikto asociācijas arhīva vešanu.
e Biroja sapulces tiek protokolētas. Protokolu paraksta Prezidents un
Ģenerālsekretārs un tas tiek darīts pieejams biedriem pēc to pieprasījuma.

12.pants

Konsultatīvā Komiteja un tās Zinātniskā Padome

a Konsultatīvā komiteja ir institūcija, ko veido 2 daļas, proti, Nacionālo Komiteju
Prezidenti un Starptautisko Zinātnisko Komiteju Prezidenti, pēdējie veido
Zinātnisko Padomi.
Valdes locekļiem ir novērotāja statuss.
b Konsultatīvā Komiteja satiekas vismaz reizi gadā vienlaikus ar ikgadējo Ģenerālo
Asambleju. To sasauc tās Prezidents.
Pirmajā Konsultatīvās Komitejas sapulcē pēc Ģenerālās Asamblejas likumīgajām
vēlēšanām, Nacionālo Komiteju Prezidenti un Zinātniskā Padome katrs ievēl
maksimums 3 amatpersonas uz 3 gadu amata termiņu, kas ir divreiz atjaunojami
amatā, kas koordinēs to daļas pasākumus. Atkāpusies amatpersona, kas ir
kalpojusi 3 termiņus pēc kārtas, nedrīkst atkal būt ievēlēta pirms nav pagājis
vismaz 3 gadu periods. No šīm amatpersonām Konsultatīvā Padome sākumā ievēl
Prezidentu un tad Viceprezidentu, abus no 2 dažādām valstīm, no kuriem viens ir
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Nacionālās Komitejas Prezidents un otrs Starptautiskās Zinātniskās Komitejas
Prezidents, uz 3 gadu amata termiņu, kas ir divreiz atjaunojams.
Konsultatīvās Komitejas Viceprezidents palīdz Konsultatīvās Komitejas
Prezidentam vai aizvieto viņu prombūtnē.
Konsultatīvās Komitejas Viceprezidents var tikt ievēlēts Konsultatīvās Komitejas
Prezidentūrā nākošajās vēlēšanās.
Ja amats atbrīvojas, pēcteci ievēl uz atlikušo amata termiņu ievērojot to pašu
kārtību.
Garākais nepārtrauktais amata termiņš Konsultatīvajā Komitejā kā amatpersonai,
Prezidentam vai Viceprezidentam, vai šo amatu kombinācijā, ir 9 gadi.
c Konsultatīvās Komitejas rekomendācijas apstiprina ar klātesošo un pārstāvēto
biedru balsu vairākumu. Ja balsojums ir neizšķirts, Konsultatīvās Komitejas
Prezidentam ir izšķirošā balss.
d Konsultatīvā komiteja sniedz konsultācijas un ieteikumus Ģenerālajai asamblejai
un Valdei jautājumos par ICOMOS politikas un programmas prioritātēm.
Konsultatīvā Komiteja var izveidot un sapulcēt apakškomitejas, ja tas šķiet
nepieciešams tās konsultatīvās lomas veikšanai. Šādas apakškomitejas un to
vadības komanda ir jāveido, lai taisnīgi pārstāvētu dažādus pasaules reģionus,
ņemot vērā pieejamo ekspertīzi.
Tās darbā tai palīdz Zinātniskā Padome un cita starpā tā:
1 Nodrošina forumu diskusijām un informācijas apmaiņai starp Nacionālo un
Starptautisko Zinātnisko Komiteju Prezidentiem;
2 Izvērtē Nacionālo un Starptautisko Zinātnisko Komiteju vai apakškomitejas
izvirzītos priekšlikumus, un kopā ar tās rekomendācijām nodod tos Valdei,
3 Sniedz rekomendācijas ICOMOS Ģenerālajai Programmai nākošajiem trīs
gadiem;
4 Pieņem zināšanai Nacionālo un Starptautisko Zinātnisko Komiteju darbību un
pēc vajadzības sniedz ieteikumus rīcībai, īpaši saistībā ar Starptautisko
Zinātnisko Komiteju izveidi vai likvidāciju;
5 Cenšas nodrošināt kompetences un dažādas specializācijas un dažādu pasaules
reģionu sabalansētu pārstāvniecību ICOMOS darbībā un starptautiskajās
institūcijās.
e Konsultatīvās Komitejas sapulču protokolus paraksta tās Prezidents un
Ģenerālsekretārs, un tie tiek darīti pieejami biedriem.

13.pants

Nacionālās Komitejas

a Nacionālo Komiteju izveidi akreditē Valde.
ICOMOS Nacionālā Komiteja var tikt izveidota saskaņā ar atbilstošiem
nacionāliem tiesību aktiem jebkurā valstī, kas ir UNESCO vai Pasaules Kultūras un
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Dabas Mantojuma Aizsardzības (Pasaules Mantojuma Konvencija, 1972)
dalībvalsts.
Nacionālās komitejas veido visi ICOMOS biedri šajā valstī, kā noteikts 6.-a pantā.
Nacionālajā Komitejā jābūt vismaz 5 Individuālajiem Biedriem.
Nacionālo Komiteju Statūtiem un darbībai ir jābūt saskaņā ar Statūtiem,
Reglamentu un ICOMOS biedru Ētikas Principiem.
b ICOMOS dalības pieteikumi jāsūta saskaņā ar 5.-b pantu atbilstošai Nacionālajai
Komitejai vai, ja tāda nepastāv, Starptautiskajam Sekretariātam Biroja
apstiprināšanai.
Gadījumā, ja Nacionālā Komiteja vai Birojs noraida dalības pieteikumu, ir jābūt
procedūrai apelācijas iesniegšanai ICOMOS Valdei. Nacionālā Komiteja vai Birojs
iepriekš tiek izsaukts paskaidrojumu sniegšanai.
c Nacionālās Komitejas sasauc to Prezidents vismaz reizi gadā.

d Nacionālās Komitejas kalpo kā forums diskusijai un refleksijām, ar mērķi saistīt
valsts amatpersonas, iestādes, profesionāļus, vietējās amatpersonas un indivīdus,
kas ir ieinteresēti saglabāt kultūras mantojumu un veicināt nacionālās un
starptautiskās informācijas apmaiņu jautājumos, kas attiecas uz ICOMOS
mērķiem. Tālab tās, cita starpā:
1 Izveido un ievieš nacionālās programmas saskaņā ar ICOMOS mērķiem un
uzdevumiem, un ņemot vērā vietējās intereses;
2 Ievieš lēmumus un ICOMOS Ģenerālo Programmu un sadarbojas ar
Starptautiskajam Zinātniskajām komitejām;
3 Iesniedz Starptautiskajam Sekretariātam visu biedru vārdus un pārskaita to
biedru naudu saskaņā ar 6.-b pantu;
4 Nozīmē to balsstiesīgos biedrus Ģenerālajā Asamblejā 9.-a pantā noteikto
skaitlisko limitu robežās, un saskaņā ar to Statūtiem un Reglamentu, un
iesniedz šo biedru vārdus ne vēlāk kā mēnesi pirms Ģenerālās Asamblejas.
Katras Nacionālās Komitejas balsstiesīgo biedru vairākumam jābūt
individuālajiem biedriem. Institucionālo Biedru pārstāvjus pilnvaro to
institūcija.
5 Apstiprina to ikgadējo darbības ziņojumu, kas tiem jāpārsūta Starptautiskajam
Sekretariātam.
e Ja Nacionālās Komitejas izveide ir apgrūtināta, var tikt izveidotas Transnacionālās
Komitejas, kas sastāv no ICOMOS biedriem iesaistītajās valstīs.
Tās akreditē Valde tāpat kā Nacionālās Komitejas, tādā kārtībā kā nepieciešams,
ņemot vērā to sevišķo situāciju. Tas neizslēdz vēlāku Nacionālās Komitejas izveidi
vienā vai vairākās iesaistītajās valstīs.
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14.pants

Starptautiskās Zinātniskās Komitejas

a Valde izveido un likvidē Starptautiskās Zinātniskās Komitejas pēc konsultācijām ar
Konsultatīvo Padomi. To darbības laukam ir jāattiecas uz ICOMOS mērķu
sasniegšanu to īpašajā kultūras mantojuma saglabāšanas jomā.
Starptautisko Zinātnisko Komiteju nolikumam un darbībai ir jābūt saskaņā ar
Statūtiem, Reglamentu un ICOMOS biedru Ētikas principiem.
Starptautiskajai Zinātniskajai Komitejai un to pārvaldes komandai ir līdzsvaroti
jāreprezentē dažādi pasaules reģioni, ņemot vērā pieejamo ekspertīzi.
b Dalības pieteikumi ir jāsūta attiecīgajai Starptautiskajai Zinātniskajai Komitejai ar
informatīvu kopiju Nacionālajai Komitejai vai, ja tāda nepastāv, Starptautiskajam
Sekretariātam. Gadījumā, ja Starptautiskā Zinātniskā Komiteja noraida dalības
pieteikumu, ir jābūt procedūrai apelācijai ICOMOS Valdei.
Sākotnējais Starptautiskās Zinātniskās Komitejas un to Biroja biedru saraksts ir
jāapstiprina Valdei, pēc Konsultatīvās Komitejas ierosinājuma.
c Starptautiskās Zinātniskās Komitejas sasauc to Prezidents vismaz reizi gadā.

d Starptautiskās komitejas kalpo kā ICOMOS zinātniskās un tehniskās institūcijas.
Tālab tās:
1 Izveido un īsteno programmas to ekspertīzes jomā kā ieguldījumu ICOMOS
Ģenerālajā Programmā;
2 Ievieš lēmumus un ICOMOS Ģenerālo Programmu to ekspertīzes jomā un
sadarbojas ar Nacionālajām komitejām;
3 Informē Starptautisko Sekretariātu un attiecīgās Nacionālās Komitejas par to
biedru vārdiem;
4 Caur Konsultatīvo Padomi iesniedz to Nolikumus apstiprināšanai Valdei;

5 Nosūta Starptautiskajam Sekretariātam to ikgadējo darbības pārskatu un to
darba programmu nākošajam gadam, Konsultatīvās Padomes viedoklim un
Valdes apstiprināšanai.
Starptautiskās Zinātniskās Komitejas savos ietvaros var izveidot darba grupas kā
apakškomitejas vai komisijas. Tām tiek piemēroti tie paši noteikumi.
e Starptautiskās Zinātniskās Komitejas sapulču protokolu paraksta to Prezidents un
arhivē Starptautiskais Sekretariāts.
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15.pants

Amatu Brīvprātīgā Daba

Valdes un tās Biroja locekļi, Konsultatīvās Komitejas un tās Zinātniskās Komitejas
biedri, kā arī amatpersonas Nacionālajās un Starptautiskajās Zinātniskajās Komitejās
nedrīkst saņemt nekādus maksājumus par viņu ICOMOS ieņemtajiem amatiem. Ir
atļauts tikai atlīdzinājums par nepieciešamajiem izdevumiem, kas radušies to
funkciju veikšanai; šie ir iepriekš jāapstiprina Birojam, ieinteresētajām pusēm
klātneesot. Pamatojošie dokumenti (čeki) jāuzrāda kā maksājuma pamats. Visi šie
izdevumi tiek auditēti.
16.pants

Starptautiskais Sekretariāts

a Starptautiskais Sekretariāts ir institūcija atbildīga par ICOMOS ikdienas darbību.
To veido algoti darbinieki un brīvprātīgie.
b Visas Starptautiskā Sekretariāta darbības tiek veiktas, saskaņojot ar tā
Ģenerāldirektoru, kas atbild Valdei un tās Birojam par viņa/viņas rīcību un
Starptautiskā Sekretariāta darbībām.
c Starptautiskais Sekretariāts, cita starpā:

1 Ievieš Ģenerālās Asamblejas, Valdes un tās Biroja lēmumus;

2 Koordinē un ievieš ICOMOS Ģenerālo Programmu un budžeta vadlīnijas uz trīs
gadiem, un ikgadējos budžetus, par ko balsojusi Ģenerālā Asambleja, un Valdes
lēmumus;
3 Pārvalda biedru dalību un biedra naudas maksājumus starptautiskā līmenī;

4 Atjauno biedru, Nacionālo un Starptautisko Zinātnisko Komiteju, un Nacionālo
komiteju, vai ja tādu nav, valstu balsstiesīgo biedru sarakstus;
5 Saņem kvītis un veic maksājumus Valdes pilnvarotajā apmērā;

6 Sniedz pakalpojumus Starptautiskajām Zinātniskajām Komitejām un palīdzību
Nacionālajām Komitejām;
7 Nodrošina ar visu nepieciešamo informāciju un atbalstu Prezidentu,
Viceprezidentus, Mantzini un Ģenerālsekretāru, kad tiek veikti to attiecīgie
pienākumi;
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8 Sagatavo dokumentus likumīgajām sapulcēm un to protokoliem, un sniedz visu
palīdzību ICOMOS likumīgajām institūcijām šo sapulču laikā;
9 Sagatavo ikgadējo asociācijas darbības ziņojumu projektu, kas iekļauj Nacionālo
un Starptautisko Komiteju ieguldījumus, un ikgadējos pārskatus, un izplata tos
biedriem;
10 Sagatavo ICOMOS Ģenerālās Programmas un budžeta vadlīniju sākotnējos
projektus nākošajiem trīs gadiem, balstoties uz Konsultatīvās Komitejas
rekomendācijām, un ikgadējā budžeta sākotnējos projektus;
11 Kārto asociācijas arhīvu.

17.pants

Novērotāji

UNESCO, Starptautisko kultūras vērtību saglabāšanas un restaurācijas pētniecības
centrs (ICCROM, Roma), un citas starptautiskas organizācijas, ko vieno tādi paši
mērķi kā ICOMOS, var tik uzaicināti nosūtīt novērotājus uz visām ICOMOS
sanāksmēm.
V Ienākumi

18.pants

Ienākumi

ICOMOS gūst ienākumus no:
- Biedru naudām,
- Dāvanām,
- Dotācijām,
- Pārdošanas un pakalpojumu apmaksas,
- Ieņēmumiem no pasākumiem,
- Procentiem,
- Citiem ieņēmumu avotiem, ko apstiprinājis Birojs, kas iesniedz tos Valdes
apstiprināšanai.

19.pants

Grāmatvedība

Grāmatvedības sistēma ir balstīta uz kalendāro gadu un tai jānodrošina peļņas un
zaudējumu pārskats, bilance un pielikums, formāts saskaņā ar vispārēji pieņemtiem
grāmatvedības principiem. Speciālo programmu un visu Starptautisko Zinātnisko
Komiteju fondi ir jāizdala atsevišķi. Ir jāsniedz pamatojums visu saņemto dotāciju
fondu izlietojumam.
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VI Dažādi Noteikumi

20.pants

Juridiskais Statuss

Izpildkomiteja ir tiesīga veikt atbilstošus pasākumus, lai ICOMOS iegūtu juridisku
statusu valstīs, kurās tā īsteno savu darbību.

21.pants

Valodas

a ICOMOS ir jārespektē kultūras daudzveidība un daudzvalodība, lai nodrošinātu
piekļuvi un izplatītu profesionālo saturu, kā arī veicinātu saziņu tās biedru starpā.
b ICOMOS biedru Ētikas Principi un ICOMOS un tās Starptautisko Zinātnisko
Komiteju doktrinālie teksti ir jāpārtulko vismaz angļu, franču un spāņu valodā.
Darba valodas ir angļu un franču. Tomēr, lai veicinātu daudzvalodību, spāņu un
citas valodas, īpaši tās valsts valoda, kas uzņem starptautisko sapulci, var tikt
lietota saskaņā ar Reglamenta detalizētajiem nosacījumiem.
c ICOMOS, esot asociācijai, kas reģistrēta saskaņā ar Francijas likumiem, franču
valoda ir Statūtu un citu administratīvo un juridisko dokumentu oficiālā valoda;
Statūtu un citu oficiālo dokumentu franču versijai tiek dota priekšroka gadījumā,
ja starp tekstiem ir nesakritības, un ir nepieciešams avots jauniem tulkojumiem.
22.pants

Reglaments

Reglaments precizē un nosaka procedūras, kādā stājas spēkā Statūti un ICOMOS
starptautisko likumīgo institūciju darbības kārtības. Tās var labot Ģenerālā
Asambleja saņemot priekšlikumu no iesaistītajām likumīgajām institūcijām vai vienas
trešās daļas Nacionālo Komiteju, kuru katru pārstāv vismaz 2 balsstiesīgi biedri.
Reglamenta projekts un jebkāds tā grozījuma priekšlikums ir jānosūta biedriem
darba valodās vismaz 4 mēnešus pirms Ģenerālās Asamblejas atklāšanas.

VII Statūtu Grozījumi un Likvidācija

23.pants

Statūtu Grozījumi

Statūtus var grozīt ārkārtas Ģenerālā Asambleja, kas ir sasaukta šim speciālajam
mērķim pēc Valdes, Konsultatīvās Komitejas vai vienas trešās daļas Nacionālo
Komiteju, kuru katru pārstāv vismaz 3 balsstiesīgi biedri, priekšlikuma.
Darba kārtība ar ierosinātajiem grozījumiem ir jānosūta biedriem darba valodās
vismaz 4 mēnešus pirms ārkārtas Ģenerālās Asamblejas atklāšanas.
17

Likumīgās ārkārtas Ģenerālās Asamblejas sapulcēs kvorums ir vismaz viena ceturtā
daļu balsstiesīgo biedru, kas ir iecelti saskaņā ar 9.-a un 13.-d-4 pantiem, un ir no
vismaz vienas trešās daļas Nacionālo Komiteju. Ja kvorums nav sasniegts, Ģenerālā
Asambleja tiek sasaukta vēlreiz ar to pašu darba kārtību vismaz 24 stundas vēlāk, un
tad tās apspriedes ir likumīgas, neatkarīgi no klātesošo un pārstāvēto biedru skaita.
Ārkārtas Ģenerālās Asamblejas lēmumi tiek pieņemti ar klātesošo un pārstāvēto
balsstiesīgo biedru, kas ir no vismaz vienas trešās daļas Nacionālajām Komitejām,
divu trešdaļu balsu vairākumu.

24.pants

Likvidācija

a Ārkārtas Ģenerālā Asambleja, sasaukta ICOMOS likvidācijas apspriešanai, tiek
sasaukta šim speciālajam mērķim ar iepriekšējā pantā noteiktiem nosacījumiem.
Ja kvorums nav sasniegts, Ģenerālā Asambleja tiek sasaukta vēlreiz, vismaz pēc 15
dienu intervāla, tad tās apspriedes ir likumīgas neatkarīgi no klātesošo un
pārstāvēto balsstiesīgo biedru skaita.
Likvidācijas lēmums var tikt pieņemts ar klātesošo un pārstāvēto balsstiesīgo
biedru, kas ir no vismaz vienas trešās daļas Nacionālajām Komitejām, divu
trešdaļu balsu vairākumu.
b Likvidācijas gadījumā, Ģenerālā Asambleja ieceļ vienu vai vairākus pilnvarotos, lai
likvidētu asociācijas aktīvus. Tā piešķir tīros aktīvus vienai vai vairākām līdzīgām
organizācijām, kas ir publiskas un deklarē publiskas intereses, vai institūcijām, kas
minētas grozītā 1901.gada 1.jūlija likuma 6.panta 2.punktā. Tā informē UNESCO.

VIII Spēkā Stāšanās

25.pants

Spēkā Stāšanās

Šos Statūtus pieņēma ICOMOS Pilnvarotā Asambleja 1965.gada 22.jūnijā Varšavā
(Polijā), un grozīja V Ģenerālā Asambleja Maskavā (PSRS) 1978.gada 22.maijā un
XVIII Ģenerālā Asambleja 2014.gada 12.novembrī Florencē (Itālijā). Statūtu
grozījumi, ko ir pieņēmusi Ģenerālā Asambleja Florencē, stāsies spēkā 2015.gada
1.janvārī.
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