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Pareiškimas 

dėl ICOMOS narių G. Zabielos, I. Kliobavičiūtės ir D. Fergiuson 2016 m. UAB „Misionierių 
namai“ užsakymu atlikto ir ICOMOS LNK vardu institucijoms pateikto dokumento „Daugiabučio 
gyvenamojo namo Subačiaus g. 20 ir 22, Vilniuje projektinių pasiūlymų (projekto) vertinimas dėl 
galimo poveikio Vilniaus istorinio centro, įrašyto į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą, išskirtinei 

visuotinei vertei bei išvadų kitam projektavimo etapui teikimas“ teisinio statuso 

Vilnius, 2017 m. balandžio 25 d. 

Šiuo pareiškimu norėčiau atkreipti visų suinteresuotų šalių dėmesį, kad UAB „Misionierių namai“ 
užsakymu ICOMOS narių G. Zabielos, I. Kliobavičiūtės ir D. Fergiuson parengtas ir vykdymą 
kuravusios ICOMOS LNK pirmininkės M. Nemunienės ICOMOS LNK vardu institucijoms pateiktas 
dokumentas „Daugiabučio gyvenamojo namo Subačiaus g. 20 ir 22, Vilniuje projektinių pasiūlymų 
(projekto) vertinimo dėl galimo poveikio Vilniaus istorinio centro, įrašyto į UNESCO pasaulio 
paveldo sąrašą, išskirtinei visuotinei vertei bei išvadų kitam projektavimo etapui teikimo“ (toliau – 
„G. Zabielos, I. Kliobavičiūtės ir D. Fergiuson vertinimas“ arba „Vertinimas“) nėra ir negali būti 
laikomas oficialiu ICOMOS LNK atliktu poveikio pasaulio paveldui – Vilniaus istoriniam 
centrui – vertinimu, nes jį rengiant buvo šiurkščiai pažeistos esminės ICOMOS ir ICOMOS 
LNK procedūros tokiems dokumentams rengti. Todėl teisiškai šis vertinimas yra tik asmeninė jo 
atlikėjų nuomonė. Dar daugiau, jos objektyvumas yra labai abejotinas dėl rengėjų ir 
organizatorių turimo akivaizdaus interesų konflikto dėl paveldo objekto – pasaulio paveldo 
vietovės Vilniaus istorinio centro ir joje esančio valstybės saugomo nacionalinio reikšmingumo 
lygmens paveldo – Vilniaus misionierių vienuolyno ansamblio (žr. toliau). 

Vertinant kaitos (naujos statybos) poveikį vienam iš unikaliausių Vilniaus senamiesčio kraštovaizdžio 
ir architektūros ansamblių, baroko architektūros šedevrui, drauge ir pasaulio paveldo vietovės – 
Vilniaus istorinio centro išskirtinei visuotinei vertei, autentiškumui ir vientisumui, būtina, kad 
vertinimą atliktų interesų konfliktų nevaržomi ekspertai, o ICOMOS nariai turėtų galimybę išsamiai 
išnagrinėti bei aptarti šių naujų statybų itin jautriame ir vertingame ansamblyje projektą.  

I. Dėl pažeistų ICOMOS draudimų imtis veiklos turint interesų konfliktą 

ICOMOS vykdomi poveikio pasaulio paveldui vertinimai yra specifinė ICOMOS veiklos rūšis, 
atliekama pagal Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo apsaugos konvencijos jai suteiktą 
UNESCO patarėjos pasaulio paveldo klausimais mandatą.  
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Siekdama būti itin skaidri, objektyvi, nešališka organizacija, ICOMOS skrupulingai vengia 
interesų konfliktų, todėl yra nustačiusi konkrečius draudimus ICOMOS nariams dalyvauti 
turint interesų konfliktą: 

1. ICOMOS statutas nustato, kad ICOMOS nariai privalo laikytis visų ICOMOS reglamentų, o 
nacionalinių komitetų įstatai ir veikla privalo atitikti ICOMOS statutą, ICOMOS procedūrų taisykles 
ir ICOMOS etikos principus.  

2. ICOMOS etikos principai (1 priedas) nustato, kad ICOMOS nariai privalo: „vengti arba, prireikus, 
paskelbti apie bet kokį realų ar galimą su jais susijusį interesų konfliktą, kuris galėtų sukliudyti jiems 
veikti nepriklausomai, nešališkai ir objektyviai“, taip pat „vengti savo pačių darbų vertinimo: 
dalyvaudami darbe, susijusiame su konkrečia kultūros paveldo vertybe, taip pat – valstybės ar 
savivaldybių patariamųjų arba priimančiųjų sprendimus institucijų veikloje, jie negali dalyvauti 
priimant bet kuriuos sprendimus, susijusius su ta vertybe“ (Etikos principai, 5 str. a-1 ir a-2 p.). 

3. Pasaulio paveldo atžvilgiu Etikos principai nustato, kad „ICOMOS nariai, kuriems patikimos 
ICOMOS pavestosios užduotys, turi atitikti konkrečius reikalavimus, kuriuos ICOMOS valdyba 
nustatytų tokiai veiklai. Todėl ICOMOS nariai, ICOMOS prašymu dalyvaujantys bet kurioje veikloje, 
susijusioje su Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo apsaugos konvencija (1972), turi atitikti ICOMOS 
politikos mandatui dėl pasaulio paveldo įgyvendinti ir jo atnaujinimų reikalavimus“ (Etikos 
principai, 6 str. e dalis). 

4. ICOMOS politika mandatui dėl pasaulio paveldo įgyvendinti (priimta 2012 m.)1 (2 priedas) nustato, 
kad: 

 nors įprastai ICOMOS praktikuoja konsultavimąsi su nacionaliniais komitetais, susijusiais su 
vertinamąja vertybe, tačiau visais kitais vertinimo proceso etapais remiasi tik ekspertais iš kitų 
šalių, o ne iš suinteresuotos valstybės narės; 

 atlikdama savo vertinimus, skirtus pačiai vertybei arba su ja susijusiomis Išsaugojimo būklės 
ataskaitomis, arba grėsmių vertybei įvertinimu, ICOMOS nesinaudoja ekspertais, kurie 
dalyvavo rengiant šios vertybės nominacinę bylą, kuriant valdymo sistemą, planą arba bet kokią 
kitą studiją, arba rengiant valstybės narės pateikiamą išsaugojimo būklės ataskaitą; 

 visi ekspertai turi žinoti ICOMOS etikos principus ir privalo paklusti šioms nuostatoms; 

 kai manoma, jog buvo sumenkintas pasitikėjimas ICOMOS kaip objektyvia ir nešališka 
Pasaulio paveldo komiteto ir UNESCO patarėja, toks fizinis asmuo automatiškai 
nušalinamas nuo bet kokio dalyvavimo ICOMOS darbe, susijusiame su pasaulio paveldu ir 
kitose ICOMOS veiklos srityse, kur organizacijai svarbu atskleisti nešališkumo įvaizdį (ICOMOS 
politika, 2, 3, 7, 13 str.) 

 Šios Politikos kopija turi būti pateikta kiekvienam asmeniui, susijusiam su pasaulio paveldo 
darbu, ir kiekvienas toks asmuo privalo iš anksto nurodyti, jog supranta šio darbo 
reikalavimus ir įsipareigoja jų laikytis. Tai patvirtinama asmens parašu (ten pat). 

5. Bendruosius ICOMOS principus Lietuvos ICOMOS nacionaliniame komitete papildomai įgyvendina 
ICOMOS LNK ekspertizių nuostatai (3 priedas). 

Jie nustato, kad „ICOMOS LNK nariai, kurie patenka į ekspertų darbo grupę, privalo pasirašyti 
deklaraciją dėl galimo viešųjų ir privačių interesų konflikto. Deklaracija prijungiama prie 
ICOMOS sutarties su ekspertu ir yra neatsiejama šios sutarties dalis. Deklaracija pateikiama 
                                                            
1 Policy for the implementation of the ICOMOS World Heritage mandate, [interneto prieiga 
https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/World_Heritage/ICOMOS_WH_Policy_paper_rev201210_EN.pdf] 
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kiekvienai ekspertizei atskirai. Galimi viešųjų ir privačių interesų konfliktai nustatomi pagal 
reikalavimus, kuriuos įteisina ICOMOS etikos principai ir Lietuvos Respublikos Viešųjų ir 
privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymas (2.2 str.). 

Svarbu pažymėti, kad šios ICOMOS ir ICOMOS LNK nuostatos nekvestionuoja eksperto žinių, 
patirties, profesionalumo, o tik užkerta kelią galimai šališkoms nuomonėms, kurių atsiranda, kai 
ekspertui tenka rinktis, ką ginti – kultūros paveldą ar savo darbovietės, kolegų, šeimos narių, savo 
paties ankstesnius darbus bei sprendimus. 

G. Zabielos, I. Kliobavičiūtės ir D. Fergiuson atliktas Vertinimas savaime nėra ir negali būti 
oficialus ICOMOS LNK dokumentas, nes šios darbo grupės sudarymas, veikimas ir rezultato 
pateikimas privačiam užsakovui (UAB „Misionierių namai“) bei valdžios institucijoms (kuriuos 
kuravo ICOMOS LNK pirmininkė M. Nemunienė) vyko pažeidžiant visus minėtus ICOMOS 
principus.  

Užuot užtikrinusi, kad interesų konfliktų turintieji ICOMOS nariai nedalyvautų vertinime ir 
(arba) jo organizavime, ICOMOS LNK vadovybė pasielgė priešingai, todėl tiesioginius interesų 
konfliktus turėjo ir turi dauguma vertinimo atlikėjų ir vertinimo procedūrų organizatorių – du 
iš trijų ICOMOS LNK biuro sudarytos darbo grupės dalyvių (I. Kliobavičiūtė ir Fergiuson), ICOMOS 
LNK pirmininkė M. Nemunienė ir du iš kitų keturių darbo grupę sudarinėjusių ICOMOS LNK biuro 
narių (G. Rutkauskas ir A. Gučas). Visi jie Misionierių ansamblio atveju vertino arba organizavo 
vertinti savo pačių, savo verslo įmonių ir (arba) artimų šeimos narių darbą ir sprendimus, nors 
neturėjo teisės to imtis: 

1. 2016 m. sausio mėn. ICOMOS LNK gavo UAB „Misionierių namai“, vykdančių naujos statybos 
projektą (toliau – „Vertinamasis projektas“) Misionierių vienuolyno ansamblyje, užsakymą atlikti šių 
statybų poveikio pasaulio paveldo vietovei įvertinimą ir pasirašė sutartį su šiuo privačiu užsakovu (4 
priedas). 

2. ICOMOS LNK 2017–01–27 biuro posėdyje buvo patvirtinta darbo grupės sudėtis – G. Zabiela, I. 
Kliobavičiūtė ir D. Fergiuson, posėdyje dalyvavo pirmininkė M. Nemunienė ir keturi biuro nariai – G. 
Rutkauskas, D. Puodžiukienė, A. Gučas ir V. Vaivada. 

3. Misionierių ansamblyje, jo teritorijoje 2007–2008 m. ir (arba) vėliau projektus rengė, tyrimus 
užsakinėjo bei atlikinėjo ir pan. UAB „Senojo miesto architektai“, su kuria tiesiogiai susiję I. 
Kliobavičiūtė ir D. Fergiuson, taip pat Vertinamo projekto autorius R. Zilinskas (jie taip pat rengė 
ansamblio teritorijos detalųjį planą, šiuo tikslu užsakinėjo tyrimus (vėliau panaudotus Misionierių 
ansamblio specialiajam planui ir minėtam statybų projektui rengti), tyrė ir projektavo šį objektą 
arba jo dalis (5 priedas). 

4. Vertinamasis projektas pagrįstas Misionierių ansamblio specialiuoju planu (Vienuolyno statinių 
ansamblio (unikalus kodas 761) Subačiaus g. 24, 26, 28 Vilniuje Nekilnojamojo kultūros paveldo 
apsaugos specialusis planas)2.  

Pagal ICOMOS LNK ekspertizių nuostatus šis specialusis planas taip pat privalėjo būti 
įvertintas, nes turi būti „vertinama projekto visuma, kurią sudaro projektas (tekstinė ir grafinė 
dalis), valdžios institucijų išankstiniai reikalavimai projektui, ikiprojektiniai tyrimai, 

                                                            
2 Prieiga per internetą http://www.kpd.lt/news/1948/389/Vilniaus-misionieriu-vienuolyno-statiniu-ansamblis-Unikalus-
kodas-761/d,pagrindinis.html 
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sprendinių poveikio vertinimai ir panašiai; projektas vertinamas pagal tai, kaip juo 
užtikrinamas kultūros paveldo išlikimas ir atskleidimas (Ekspertizių nuostatai, 6.2–6.3 p.). 

Tačiau jis nebuvo įvertintas, galbūt todėl, kad jam rengti panaudoti minėtos UAB „Senojo miesto 
architektai“ užsakytieji tyrimai, o rengė UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“, kurioje 
dirba ICOMOS LNK pirmininkė M. Nemunienė, ir jos šeimos narys, kuris yra šio plano projekto 
autorius. 

5. Dalies Misionierių komplekso – Vaikelio Jėzaus namų – vertingąsias savybes Vertinimo aktu 
2010–04–23 Nr. VI-RM-160 patvirtino Vilniaus m. savivaldybės Nekilnojamojo kultūros 
paveldo vertinimo taryba, kurios pirmininkas buvo R. Zilinskas, o tarp kitų narių 2010–04–23 
posėdyje dalyvavo I. Kliobavičiūtė ir Gučas. 

6. I. Kliobavičiūtė yra Vilniaus senamiesčio apsaugos reglamento (2003 m.) ir įvairių specialiųjų 
Senamiesčio planų projektų autorė. 

7. I. Kliobavičiūtė ir G. Miknevičienė buvo Lietuvos architektų sąjungos organizuoto 
architektūrinio konkurso „Misionierių sodai, gyvenamosios paskirties pastato su požemine 
automobilių stovėjimo aikštele Subačiaus g. 26, 28, Vilniuje, projekto architektūriniai pasiūlymai 
(idėjinis projektas)“ vertinimo komisijos narės, o laimėtoju 2014 spalio 2 d. išrinktas 
vertinamasis projektas. 

8. ICOMOS LNK pirmininkė M. Nemunienė viešai skelbė, kad žino apie savo interesų konfliktą ir 
nusišalina, tačiau nusišalino tik iš dalies: viena vertus, viešai nepasisakinėjo apie vertinamąjį 
projektą, kita vertus, organizavo visą vertinimo procesą: darbo grupės sudarymą, atlikimo 
procedūras, pateikimą užsakovui (UAB „Misionierių namai“) ir institucijoms. Gal dėl 
pirmininkės ir kelių biuro narių (žr. toliau) turimų interesų konfliktų buvo pažeisti ICOMOS ir 
ICOMOS LNK oficialiai nustatyti poveikio vertinimo reglamentai, o dėl šių pažeidimų ICOMOS 
LNK dokumento teisinės galios neturinti asmeninė trijų ICOMOS narių nuomonė valstybės 
institucijoms buvo pristatyta kaip oficialus ICOMOS LNK dokumentas. 

9. Du ICOMOS LNK biuro nariai turėjo tiesioginį interesų konfliktą pagal ICOMOS politikos 3-ią 
punktą: 

 G. Rutkauskas yra atsakingas rengti UNESCO Pasaulio paveldo centrui teikiamas pasaulio 
paveldo vietovės Vilniaus istorinio centro išsaugojimo būklės stebėsenos ir periodines 
ataskaitas bei pan.; 

 A. Gučas yra Vilniaus senamiesčio nominacinės bylos UNESCO pasaulio paveldo komitetui 
rengėjas.  

Užuot nusišalinę jie abu dalyvavo ICOMOS LNK biurui priimant sprendimus dėl Vertinamojo 
projekto. 

10.  ICOMOS LNK biuras neužtikrino, kad darbo grupės nariai pasirašytų privalomąsias 
deklaracijas dėl interesų ir ICOMOS politikos įpareigojimus, taip raštu patvirtindami, jog neturi 
interesų konfliktų, dėl kurių pagal šiuos reglamentus privalėtų nusišalinti.  

II. Dėl pažeistų ICOMOS LNK ekspertizių nuostatų reikalavimų darbo grupės parengtą 
ekspertizės projektą privalomai apsvarstyti su ICOMOS nariais 

Veikiausiai dėl minėto šališkumo buvo pažeista nemažai Ekspertizių nuostatų reikalavimų, taip 
užkertant kelią nepriklausomai ir objektyviai ICOMOS LNK ekspertizei atlikti. 
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Pagal Ekspertizių nuostatus, „siekiant ekspertizės objektyvumo, visapusiškumo, mokslinės 
kokybės ir ICOMOS LNK bendrų profesinių žinių panaudojimo, kiekvienas ICOMOS narys 
turi teisę susipažinti su ekspertizės projektu ir teikti dalykines pastabas bei siūlymus“ ir 
veiksmingai dalyvauti vertinimo procese (Ekspertizių nuostatai, 4.1–4.8 punktai).  

ICOMOS LNK pirmininkė 2016–01–21 el. laiške ICOMOS LNK nariams dėl darbo grupės 
sudarymo patikino, kad šių procedūrų bus laikomasi: „Tolesnė eiga pagal mūsų visuotinio 
susirinkimo Plungėje metu patvirtintas vertinimo atlikimo taisykles: parengiamas vertinimo 
dokumentas, pateikiamas ICOMOS narių revizijai ir galutinis patikslintas pagal pastabas bei 
daugumos aprobuotas (nes nei vienu klausimu iki šiol nesame pasiekę konsensuso) dokumentas 
pateikiamas KPD, KM, UNESCO bei UAB Misionieriams“. Šis pirmininkės įsipareigojimas 
patvirtintas ICOMOS LNK biuro 2016–01–27 biuro posėdžio protokole: „pirmininkė M. 
Nemunienė taip pat informavo, kad su medžiaga bei vertinimo dokumentu, kaip visuomet, bus 
supažindinti visi ICOMOS LNK nariai ir tik po jų pastabų, daugumai pritarus, vertinimas bus 
pateiktas KM, KPD bei vystytojams“. 

Iš tiesų šios procedūros buvo šiukščiai pažeistos – ICOMOS LNK nariai neturėjo galimybių 
laiku susipažinti su projektu ir teikti pastabas tam, kad į jas būtų atsižvelgta, o į pateiktas 
pastabas nei atsižvelgta, nei atsakyta: 

1. 2016–04–27 vakare pirmininkė el. laišku pateikė ICOMOS nariams G. Zabielos, I. 
Kliobavičiūtės ir D. Fergiuson vertinimą, tačiau nenurodė termino pastaboms ir siūlymams teikti. 

Pagal Ekspertizių nuostatus šis terminas negali būti trumpesnis negu 10 ir ilgesnis negu 30 
kalendorių dienų (Ekspertizių nuostatai, 4.4 p.). Nenustačius konkretaus termino (kaip šiuo 
atveju) pastabų turėjo būti laukiama, kol baigsis paskutinis terminas – 30 kalendorinių dienų. 

2016–05–27 pateikiau savo siūlymus (6 priedas), kuriems pritarė ir kuriuos palaikė dar penki 
ICOMOS nariai (ICOMOS LNK 2016–06–02 ir 2016–06–03 el. susirašinėjimas). 

Gavusi siūlymų, darbo grupė privalėjo į juos atsižvelgti arba raštu motyvuotai atmesti, o prie 
galutinio ekspertizės teksto pridėti gautųjų pastabų ir siūlymų suvestinę (Ekspertizių nuostatai, 
4.6–4.7 p.). Nei vieno, nei kito darbo grupė ICOMOS nariams iki šiol nepateikė. 

2. Tik gerokai vėliau, iš kitų dokumentų paaiškėjo, kad ICOMOS LNK pirmininkė ir darbo 
grupė apskritai apėjo visą privalomąją ICOMOS LNK vidinio svarstymo procedūrą, o G. 
Zabielos, I. Kliobavičiūtės ir D. Fergiuson vertinimas užsakovui ir valdžios institucijoms buvo 
pateiktas kur kas anksčiau negu ICOMOS LNK nariams: 

2.1.  2016–07–04 pirmininkė išplatino visiems nariams G. Zabielos laišką, kuriame patvirtinta: 
„Ekspertizė baigta. Ir baigta ji ne dabar, o 2016 m. balandžio pabaigoje. Po to ji 
atitinkamais lygmenimis buvo paviešinta“. Taigi ICOMOS nariams darbo grupė faktiškai 
paliko vos porą dienų (balandžio 28–30) pastaboms teikti, tačiau apie tai nepranešė, o pastabų nė 
nelaukė, nes „viską baigė balandžio pabaigoje“; 

2.2.  2016–02–04 (t. y. beveik trim mėnesiais anksčiau negu jis buvo pateiktas ICOMOS LNK 
nariams ir vos per 3 kalendorines dienas nuo darbo grupės sudarymo) Vertinimą gavo statybų 
projekto rengėjai. Tai patvirtina ir paties Vertinimo nurodyta data, ir techninio projekto 
dokumentai, išsamiausiai – „Statybos projеktų ekspertizės centro“ atliktas Projekto 
bendrosios ekspertizės aktas 2016-12-09 Nr. 142- 64(16)/3/2016, kuriame nurodyta, jog 
tarp kitų ekspertizei pateiktų projekto dokumentų yra ir ICOMOS Lietuvos nacionalinio 
komiteto 2016-02-04 parengtas „Daugiabučio gyvenamojo namo Subačiaus g. 20 ir 22, 
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Vilniuje projektinių pasiūlymų (projekto) vertinimo dėl galimo poveikio Vilniaus istorinio 
centro, įrašyto į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą, išskirtinei visuotinei vertei bei išvadų 
kitam projektavimo etapui teikimas“, taip pat teigiama, kad „ICOMOS Lietuvos 
nacionaliniam komitetui buvo užsakytas projektinių pasiūlymų vertinimas, kurio ataskaita 
pateikta Statytojui 2016-02-04“ (7 priedas). 

2.3.  2016–04–01 (t. y. beveik mėnesių anksčiau negu buvo pateikta ICOMOS nariams) šį Vertinimą 
gavo jo užsakovas UAB „Misionierių namai“ (4 priedas); 

2.4.  2016–04-01 Vertinimą gavo ir Vilniaus m. savivaldybė (kaip ji pato nurodo savo 2017–04–10 
rašte Nr. A51-21719/ 17 (3.3.4.3-EM4) Lietuvos dailės istorikų draugijai) 

2.5.  2016–05–18 ICOMOS LNK pirmininkė (irgi nelaukdama privalomojo 30 kalendorinių dienų 
termino nuo pateikimo ICOMOS LNK nariams baigties, t.y., 2016–05–28, ir nesirūpindama, 
ar bus pastabų ir siūlymų) Vertinimą išsiuntinėjo įvairioms kitoms institucijoms (Kultūros 
paveldo departamentui, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatui, LR kultūros 
ministerijos saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos skyriui ir vėl Vilniaus miesto savivaldybės 
Miesto plėtros departamentui) (8 priedas). 

Taigi Vertinimas pirma buvo oficialiai įteiktas užsakovui UAB „Misionierių namai“ ir Vilniaus 
m. savivaldybei, o tik gerokai vėliau parodytas ICOMOS LNK nariams.  

Šis faktas įrodo, kad nei jo rengėjai G. Zabiela, I. Kliobavičiūtė ir D. Fergiuson, nei ICOMOS 
LNK pirmininkė M. Nemunienė patys nelaikė Vertinimo oficialiu ICOMOS LNK dokumentu. 
Juk ICOMOS LNK ekspertizių nuostatai draudžia viešinti vertinimo projektus, kol nebus baigtas 
vidinis svarstymas: „parengusi ekspertizės projektą darbo grupė pateikia jo skaitmeninę versiją 
visiems ICOMOS LNK nariams apsvarstyti. Šis svarstymas yra vidinis, o visa ekspertizės 
projekto ir svarstymo medžiaga –  konfidenciali, todėl ICOMOS nariai neturi teisės perduoti 
tretiesiems asmenims arba kitaip viešinti, skelbti ir platinti ekspertizės projektą arba jo turinį“ 
(Ekspertizių nuostatai, 4.3 p.). 

IŠVADOS IR SIŪLYMAI 

Akivaizdu, kad G. Zabielos, I. Kliobavičiūtės ir D. Fergiuson vertinimas nėra ir negali būti 
laikomas teisėtu ICOMOS LNK dokumentu, nes jį rengiant šiurkščiai pažeisti ICOMOS ir 
ICOMOS LNK privalomieji reglamentai – ICOMOS etikos principai, ICOMOS politika ir 
ICOMOS LNK ekspertizių nuostatai.  

Pirma, dauguma vertinimą atlikusių ir organizavusių ICOMOS narių turėjo ir tebeturi minėtą 
tiesioginį interesų konfliktą – vertino arba organizavo vertinti savo pačių, savo verslo įmonių ir 
(arba) artimų šeimos narių darbą ir sprendimus, nors neturėjo teisės to imtis, siekiant laikytis 
ICOMOS ir ICOMOS LNK reglamentų dėl ICOMOS vertinimų skaidrumo, nešališkumo ir 
objektyvumo apskritai neturėjo teisės imtis šio Vertinimo.  

Antra, Vertinimas nebuvo aptartas su ICOMOS LNK nariais, nepalikta laiko pastaboms teikti, o į 
teisėtais terminais pateiktas pastabas niekaip nemotyvuojant neatsižvelgta ICOMOS narių 
neapsvarstytas tekstas negali būti laikomas išreiškiančiu ICOMOS LNK požiūrį. Trečia, patys 
Vertinimo rengėjai ir organizatoriai nelaikė šio Vertinimo ICOMOS LNK dokumentu G. Zabielos, 
I. Kliobavičiūtės ir D. Fergiuson, nes kai kurioms  suinteresuotoms šalims Vertinimą pateiktas kur 
kas anksčiau negu ICOMOS nariams (projektuotojams 2016-02-04, užsakovui ir savivaldybei 
2016-04-01, o ICOMOS nariams tik 2016–04–27). 





 

 

 

Jūratė Markevičienė, 

ICOMOS narė 
 
 

Lietuvos Respublikos Kultūros ministrei Lianai Ruokytei-Jonsson 

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministrui Kęstučiui Navickui 

LR Aplinkos viceministrei Rėdai Brandišauskienei 

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos generalinei sekretorei Astai Junevičienei 

Valstybinės kultūros paveldo komisijos pirmininkei Evelinai Karalevičienei 
 

Dėl rašybos klaidos ištaisymo  

2017 m. balandžio 25 d. pareiškime dėl ICOMOS narių G. Zabielos, I. Kliobavičiūtės ir D. 
Fergiuson 2016 m. UAB „Misionierių namai“ užsakymu atlikto ir ICOMOS LNK vardu 
institucijoms pateikto dokumento „Daugiabučio gyvenamojo namo Subačiaus g. 20 ir 22, 
Vilniuje projektinių pasiūlymų (projekto) vertinimas dėl galimo poveikio Vilniaus istorinio 
centro, įrašyto į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą, išskirtinei visuotinei vertei bei išvadų kitam 
projektavimo etapui teikimas“ teisinio statuso 

Vilnius, 2017 m. balandžio 29 d. 

 

Gerbiamieji ir gerbiamosios,  

 

Jums pateiktame mano 2017 m. balandžio 25 d. pareiškime yra rašybos klaida, kurią maloniai 
pastebėjo VKPK narys Gediminas Rutkauskas. 

Trečio puslapio antrame punkte „2. ICOMOS LNK 2017–01–27 biuro posėdyje buvo patvirtinta 
darbo grupės sudėtis – G. Zabiela, I. Kliobavičiūtė ir D. Fergiuson, posėdyje dalyvavo pirmininkė 
M. Nemunienė ir keturi biuro nariai – G. Rutkauskas, D. Puodžiukienė, A. Gučas ir V. Vaivada.“ 
klaidingai nurodyti metai – parašyta „2017–01–27“, o teisingai turi būti „2016–01–27“. Šiame 
punkte minimas dokumentas (2016–01–27 ICOMOS LNK biuro posėdžio protokolas) yra pridėtas 
prie pareiškimo (2 priedas, 7–8 lapai), taigi rašybos klaida visiškai akivaizdi. 

Prašau šį klaidos taisymą pridėti prie mano 2017 m. balandžio 25 d. pareiškimo ir laikyti jį 
neatsiejamu šio pareiškimo priedu. 

 

Jūratė Markevičienė  
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