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Kultūros paveldas šiuolaikiniame pasaulyje: tarptautiniai kultūros paveldo apsaugos 
principai ICOMOS dokumentuose 1965–2014 metais 

ICOMOS doktrinos šaltinių vertimas į lietuvių kalbą ir moksliniai komentarai 
   

ICOMOS ETIKOS PRINCIPAI 

Priimti 18-osios generalinės asamblėjos (Florencijoje, Italija) 2014 m. lapkričio 12 d., kad pakeistų 
Etinio įsipareigojimo pareiškimą, priimtą 13-osios generalinės asamblėjos (Madride, Ispanija) 

2002 m. 

Principes éthiques de l’ICOMOS 
Oficialus tekstas (pagrindinis) 

ICOMOS Ethical Principles 
Oficialus tekstas 

ICOMOS etikos principai 
Neoficialus vertimas1 

Ces principes éthiques ont été 
adoptés par la 18ième Assemblée 
générale (Florence, 2014) en 
remplacement de la Déclaration 
d’engagement éthique adoptée par 
la 13ème Assemblée générale 
(Madrid, 2002). 

These Ethical Principles were 
adopted by the 18th General 
Assembly (Florence, 2014) to 
replace the Ethical Commitment 
Statement adopted by the 13th 
General Assembly (Madrid, 
2002). 

Šie Etikos principai priimti 18-
osios generalinės asamblėjos 
(Florencija, 2014), kad pakeistų 
Etinio įsipareigojimo pareiškimą, 
priimtą 13-osios generalinės 
asamblėjos (Madridas, 2002). 

Préambule Preamble Preambulė 

Le Conseil international des 
Monuments et des Sites 
(ICOMOS) est une organisation 
non gouvernementale dont l’objet 
est de promouvoir la conservation 
du patrimoine culturel 
(monuments, ensembles et sites) 
dans ses dimensions matérielles et 
immatérielles, ainsi que sa diversité 
et son authenticité. 

The International Council on 
Monuments and Sites (ICOMOS) 
is a non-governmental 
organisation whose objective is to 
further the conservation of 
cultural heritage (monuments, 
groups of buildings and sites) in 
their tangible and intangible 
aspects, and their full diversity and 
authenticity. 

Tarptautinė paminklų ir paveldo 
vietovių taryba (International 
Council on Monuments and Sites 
(ICOMOS)) – nevyriausybinė 
organizacija, kurios tikslas – 
skatinti kultūros paveldo 
(paminklų, statinių grupių ir vietų 
bei vietovių) išsaugojimą 
materialiaisiais ir nematerialiaisiais 
atžvilgiais, išlaikant visą jo įvairovę 
ir autentiškumą. 

L’ICOMOS atteint ses objectifs 
par son réseau de membres et de 
Comités, par ses activités et par la 
coopération avec d’autres 
organisations. Les membres de 
l’ICOMOS se retrouvent autour 
de principes partagés. Ils 
représentent la diversité des 
disciplines et compétences dans le 
domaine de la conservation du 
patrimoine culturel. 

ICOMOS accomplishes its 
objective through its network of 
members and Committees, its 
activities and co- operation with 
other organisations. ICOMOS 
members share common 
principles while reflecting the 
diversity of specialisations and 
competencies in the field of 
cultural heritage conservation. 

ICOMOS įgyvendina savo tikslus 
ir veiklą per savo narių bei 
komitetų tinklą ir 
bendradarbiaudama su kitomis 
organizacijomis. ICOMOS nariai 
laikosi bendrų principų, jie 
atstovauja specializacijų ir 
kompetencijų įvairovei kultūros 
paveldo išsaugojimo srityje. 

Les Principes éthiques de 
l’ICOMOS définissent 
l’engagement des membres de 
l’ICOMOS et de ses organes en 
faveur de la conservation du 
patrimoine culturel ainsi qu’à 
l’égard de l’ICOMOS 

The ICOMOS Ethical Principles 
specify the responsibilities of 
ICOMOS members and its bodies 
towards cultural heritage 
conservation and in connection 
with ICOMOS. 

ICOMOS etikos principai 
nustato ICOMOS narių ir 
organų atsakomybę, saugant 
kultūros paveldą ir ICOMOS 
atžvilgiu. 

Article 1 Champ d’application Article 1 Application 1 straipsnis. Taikymas 

a Les Principes éthiques 
s’appliquent à tous les 
membres de l’ICOMOS. Ils 
s’appliquent également à tous 
les Comités nationaux, aux 

a The Ethical Principles shall 
apply to all members of 
ICOMOS. In addition, the 
Ethical Principles shall apply 
to all National and 

a Etikos principai taikomi 
visiems ICOMOS nariams. 
Taip pat jie taikomi visiems 
nacionaliniams bei 
tarptautiniams moksliniams 

Owner2
Typewritten Text
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Comités scientifiques 
internationaux et aux autres 
organes de l’ICOMOS : les 
dispositions portant sur les 
«membres» s’appliquent 
mutatis mutandis aux Comités 
et aux autres organes. 

International Scientific 
Committees and other 
ICOMOS bodies. Hence, 
provisions pertaining to 
"members" shall apply to 
Committees and other 
ICOMOS bodies as well, with 
the necessary and appropriate 
changes. 

komitetams ir kitiems 
ICOMOS organams. Taigi 
„nariams“ skirtosios nuostatos 
taip pat yra taikomos 
komitetams ir kitiems 
ICOMOS organams mutatis 
mutandis (esant būtinybei su 
tinkamais pakeitimais). 

b En adhérant à l’ICOMOS et 
en renouvelant leur adhésion, 
les membres s’engagent à 
respecter les Principes 
éthiques. 

b By joining ICOMOS and by 
maintaining their ICOMOS 
membership, members signify 
their agreement to adhere to 
these Ethical Principles. 

b Prisijungdami prie ICOMOS 
ir išlaikydami savo narystę 
joje, nariai įsipareigoja laikytis 
šių Etikos principų. 

Article 2 Principes éthiques à l’égard 
du patrimoine culturel 

Article 2 Ethical Principles related to 
cultural heritage 

2 straipsnis. Etikos principai, susiję 
su kultūros paveldu 

a Les membres de l’ICOMOS 
défendent et encouragent la 
conservation du patrimoine 
culturel ainsi que sa 
transmission aux générations 
futures conformément à l’objet 
de l’ICOMOS. 

a ICOMOS members advocate 
and promote the conservation 
of cultural heritage and its 
transmission to future 
generations in accordance with 
the aims of ICOMOS. 

a ICOMOS nariai gina ir 
skatina kultūros paveldo 
išsaugojimą ir jo perdavimą 
ateities kartoms, remdamiesi 
ICOMOS tikslais. 

b Les membres de l’ICOMOS 
défendent et encouragent le 
respect pour le patrimoine 
culturel. Ils mettent tout en 
oeuvre pour que les utilisations 
et les interventions sur le 
patrimoine culturel soient 
respectueuses de celui-ci. 

b ICOMOS members advocate 
and encourage respect for 
cultural heritage. They make 
every effort to ensure that the 
uses of and interventions to 
cultural heritage are respectful. 

b ICOMOS nariai gina ir 
skatina pagarbą kultūros 
paveldui. Jie stengiasi 
visokeriopai užtikrinti, kad 
kultūros paveldas būtų 
naudojamas ir į jį būtų 
įsikišama pagarbiai. 

c Les membres de l’ICOMOS 
reconnaissent le rôle 
économique, social et culturel 
du patrimoine comme facteur 
de développement durable aux 
niveaux local et mondial. 

c ICOMOS members recognise 
the economic, social and 
cultural role of heritage as a 
driver of sustainable local and 
global development. 

c ICOMOS nariai pripažįsta 
paveldo kaip tvaraus vietinio ir 
pasaulinio vystymosi veiksnio 
ekonominį, socialinį ir 
kultūrinį vaidmenį. 

d Les membres de l’ICOMOS 
reconnaissent et respectent les 
valeurs multiples, matérielles et 
immatérielles, du patrimoine 
culturel, qui sont une source 
d’enrichissement pour 
l’humanité alors même que 
divers groupes et populations 
locales peuvent y attacher un 
sens différent. 

d ICOMOS members 
acknowledge and respect the 
diverse tangible and intangible 
values of cultural heritage that 
enrich human culture and that 
may hold different meanings 
for different groups and 
communities. 

d ICOMOS nariai pripažįsta ir 
gerbia įvairias materialias bei 
nematerialias kultūros paveldo 
vertes, kurios yra šaltinis, 
praturtinantis žmonijos 
kultūrą, net jeigu turi skirtingą 
prasmę skirtingoms grupėms 
ir bendruomenėms. 

e Lorsque le patrimoine culturel 
est menacé par un danger 
imminent ou est en péril, les 
membres de l’ICOMOS 
offrent toute l’assistance 
possible et appropriée à sa 
conservation, sans toutefois 
mettre en danger leur santé et 

e Where cultural heritage is in 
immediate danger or at risk, 
ICOMOS members offer all 
possible assistance that is 
practicable and appropriate, 
provided that it does not put 
their own health and safety or 
that of others in jeopardy. 

e Kai kultūros paveldas 
tiesiogiai atsiduria pavojuje 
arba jam kyla grėsmė, 
ICOMOS nariai siūlo 
visokeriopą įmanomą ir 
atitinkamą pagalbą jam 
išsaugoti, su sąlyga, kad ši 
pagalba nesukels 
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leur sécurité ou celles d’autrui. pavojaus jų pačių arba kitų 
asmenų sveikatai bei 
saugumui. 

Article 3 Principes éthiques à l’égard 
du public et des populations locales 

Article 3 Ethical Principles related to 
the public and communities 

3 straipsnis. Etikos principai, susiję 
su visuomene ir vietos 

bendruomenėmis 

a Les membres de l’ICOMOS 
reconnaissent qu’ils ont une 
obligation morale générale à 
l’égard des générations 
présentes et futures pour la 
conservation et la transmission 
du patrimoine culturel ; ils ont 
une obligation spécifique 
concernant les activités 
conduites sous leur 
responsabilité. 

a ICOMOS members 
acknowledge that they have a 
general moral obligation to 
conserve cultural heritage and 
to transmit it to present and 
future generations, and a 
specific obligation for activities 
conducted under their own 
authority. 

a ICOMOS nariai pripažįsta, 
kad jie turi bendrą moralinę 
pareigą išsaugoti kultūros 
paveldą, pristatyti dabarties ir 
perduoti jį ateities kartoms, 
taip pat įsipareigojimą dėl 
veiklos, atliekamos su 
asmenine atsakomybe. 

b Les membres de l’ICOMOS 
mettent tout en oeuvre afin 
que l’intérêt général soit pris 
en compte dans les décisions 
relatives au patrimoine 
culturel. 

b ICOMOS members use their 
best endeavours to ensure that 
the public interest is taken into 
account in decisions relating to 
cultural heritage. 

b ICOMOS nariai kiek 
įmanoma geriau stengiasi 
užtikrinti, kad priimant 
sprendimus, susijusius su 
kultūros paveldu, būtų 
atsižvelgiama į viešąjį interesą. 

c Les membres de l’ICOMOS 
reconnaissent l’intérêt de la 
participation des populations 
locales à la conservation du 
patrimoine culturel. Ils 
collaborent avec les personnes 
et les collectivités associées au 
patrimoine culturel. 

c ICOMOS members 
acknowledge the value of 
community involvement in 
cultural heritage conservation. 
They collaborate with people 
and communities associated 
with cultural heritage. 

c ICOMOS nariai pripažįsta, 
kad vietos gyventojų 
dalyvavimas išsaugant kultūros 
paveldą yra vertingas. Jie 
bendradarbiauja su žmonėmis 
ir bendruomenėmis, 
susijusiomis su kultūros 
paveldu. 

d  Les membres de l’ICOMOS 
reconnaissent et respectent la 
coexistence des valeurs 
culturelles dès lors qu’elles ne 
portent pas atteinte aux droits 
humains et aux libertés 
fondamentales garantis par la 
Déclaration universelle des 
Droits de l’Homme ou par 
d’autres instruments 
internationaux. 

d ICOMOS members recognise 
the co-existence of cultural 
values provided that these do 
not infringe human rights and 
fundamental freedoms as 
enshrined in the Universal 
Declaration of Human Rights 
or other international 
instruments. 

d ICOMOS nariai pripažįsta 
kultūros verčių sambūvį su 
sąlyga, kad jos nepažeidžia 
žmogaus teisių ir pagrindinių 
laisvių, kurios įtvirtintos 
Visuotinėje žmogaus teisių 
deklaracijoje ir kituose 
tarptautiniuose 
dokumentuose. 

e Les membres de l’ICOMOS 
encouragent les actions de 
sensibilisation du public au 
patrimoine culturel, au niveau 
local comme au niveau 
mondial, notamment celles qui 
visent son appréciation, son 
accès et le soutien à sa 
conservation. 

e ICOMOS members support 
the promotion of public 
awareness, including 
appreciation of, access to and 
support for cultural heritage, at 
the local and global level. 

e ICOMOS nariai palaiko 
veiklas, skatinančias 
visuomenės supratimą, 
įskaitant kultūros paveldo 
pripažinimą, prieinamumą ir 
paramą jam išsaugoti vietos ir 
pasauliniu lygmeniu. 

Article 4 Principes éthiques pour 
l’excellence des pratiques 

Article 4 Ethical Principles related to 
Best Practice 

4 straipsnis. Etikos principai, susiję 
su geriausiąja praktika 

a Les membres de l’ICOMOS a ICOMOS members give the a ICOMOS nariai pagal savo 
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offrent les meilleurs conseils 
et services qu’ils peuvent dans 
leur domaine de compétence 
en matière de conservation du 
patrimoine culturel. 

best professional advice and 
services they can on cultural 
heritage conservation within 
their area of expertise. 

kompetencijos sritį teikia 
geriausias įmanomas 
profesines konsultacijas ir 
paslaugas kultūros paveldui 
išsaugoti. 

b Les membres de l’ICOMOS 
doivent prendre connaissance 
des textes doctrinaux adoptés 
par l’Assemblée générale de 
l’ICOMOS. Ils s’informent 
des conventions, 
recommandations et 
orientations relatives à la 
conservation du patrimoine 
culturel, adoptées par 
l’UNESCO et par d’autres 
organisations internationales, 
qui s’appliquent à leurs 
activités. 

b ICOMOS members must take 
cognisance of the doctrinal 
texts adopted by the 
ICOMOS General Assembly. 
They inform themselves about 
the international conventions, 
recommendations and 
operational guidelines related 
to cultural heritage adopted by 
UNESCO and other 
international organisations 
that apply to their work. 

b ICOMOS nariai privalo žinoti 
ICOMOS generalinių 
asamblėjų priimtus 
doktrininius dokumentus. Jie 
susipažįsta su jų veikloje 
taikytinomis tarptautinėmis 
konvencijomis, 
rekomendacijomis ir veiklos 
gairėmis, susijusiomis su 
kultūros paveldu, kurias 
priima UNESCO bei kitos 
tarptautinės organizacijos. 

c Les membres de l’ICOMOS 
mènent leurs activités avec 
professionnalisme et sont 
ouverts à la collaboration. 

c ICOMOS members conduct 
their work in a professional 
and collaborative manner. 

c ICOMOS nariai vykdo savo 
veiklą profesionaliai ir yra 
atviri bendradarbiavimui. 

1 Les membres de l’ICOMOS 
mènent leurs activités de 
façon objective, rigoureuse 
et scientifique. 

  1 ICOMOS members are 
objective, rigorous and 
scientific in their methods. 

1 ICOMOS narių veiklos 
metodai yra objektyvūs, 
tikslūs, kruopštūs ir 
moksliniai. 

2 Les membres de l’ICOMOS 
entretiennent, 
perfectionnent et mettent à 
jour leurs connaissances en 
matière de conservation du 
patrimoine culturel. 

2 ICOMOS members 
maintain, refine and update 
their knowledge on cultural 
heritage conservation. 

2 ICOMOS nariai palaiko, 
tobulina ir atnaujina savo 
žinias apie kultūros paveldo 
išsaugojimą. 

3 Les membres de l’ICOMOS 
reconnaissent que la 
conservation du patrimoine 
culturel requiert une 
approche interdisciplinaire 
et encouragent la 
coopération d’équipes 
pluridisciplinaires de 
professionnels avec les 
décideurs et les autres 
parties concernées. 

3 ICOMOS members 
acknowledge that cultural 
heritage conservation work 
requires an inter- 
disciplinary approach and 
promote cooperation with 
multi-disciplinary teams of 
professionals, decision 
makers and all stakeholders. 

3 ICOMOS nariai pripažįsta, 
kad kultūros paveldo 
išsaugojimas reikalauja 
tarpdalykinio požiūrio ir 
skatina daugiašakių 
specialistų grupių 
bendradarbiavimą su 
priimančiaisiais sprendimus 
ir visais suinteresuotais 
veikėjais. 

4 Les membres de l’ICOMOS 
respectent la diversité 
culturelle et linguistique. 

4 ICOMOS members are 
respectful of cultural and 
linguistic diversity. 

4 ICOMOS nariai gerbia 
kultūrinę ir kalbinę įvairovę. 

5 Les membres de l’ICOMOS 
veillent à ce que le cadre 
général et le contexte de 
leurs activités, y compris les 
contraintes, de quelle que 
nature qu’elles soient, soient 
clairement expliqués. 

5 ICOMOS members ensure 
that the general scope and 
context of their work, 
including constraints of any 
kind, are adequately 
explained. 

5 ICOMOS nariai užtikrina, 
kad bendrieji jų veiklos 
pagrindai ir turinys, įskaitant 
bet kurios rūšies 
suvaržymus, būtų tinkamai 
išaiškinti. 
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6 Les membres de l’ICOMOS 
veillent à ce que des dossiers 
complets, durables et 
accessibles sur les actions de 
conservation entreprises 
sous leur responsabilité 
soient constitués et déposés 
rapidement dans des 
archives ouvertes au public, 
en tenant compte des 
sensibilités culturelles et des 
objectifs de conservation. 

6 ICOMOS members make 
sure that complete, durable 
and accessible records are 
made of the conservation 
activities for which they are 
responsible. They ensure 
that such documentation is 
placed in a permanent 
archive as promptly as 
possible, and made publicly 
accessible when this is 
consistent with cultural and 
conservation objectives. 

6 ICOMOS nariai užtikrina, 
kad visų išsaugojimo 
veiksmų, už kuriuos jie 
atsakingi, dokumentavimas 
būtų išsamus, visapusiškas, 
pateiktas ilgalaikėse 
laikmenose ir prieinamas. Jie 
taip pat užtikrina, kad 
dokumentavimas būtų 
skubiai atliktas ir nuolatos 
saugomas visuomenei 
atvirame archyve, 
atsižvelgiant į jautrumo 
kultūrai ir išsaugojimo 
tikslus. 

d Les membres de l’ICOMOS 
appelés à intervenir sur le 
patrimoine culturel mettent en 
oeuvre tous les soins, 
compétences, et diligences 
raisonnablement requis afin 
que les décisions concernant la 
conservation du patrimoine 
culturel soient bien éclairées et 
fondées. 

d ICOMOS members carrying 
out work on cultural heritage 
use all reasonable skill, care 
and diligence to ensure that 
decisions on cultural heritage 
conservation are well founded 
and informed. 

d
 

ICOMOS nariai, pakviesti 
atlikti darbus kultūros paveldo 
objektuose, veikia 
pasitelkdami visus įgūdžius, 
rūpestingumą ir kruopštumą, 
kurių reikia užtikrinant, kad 
sprendimai dėl kultūros 
paveldo išsaugojimo tvirtai 
remtųsi žiniomis ir būtų 
pagrįsti. 

1 Les membres de l’ICOMOS 
veillent à ce que leurs 
décisions en matière de 
conservation du patrimoine 
culturel soient fondées sur 
des connaissances et sur des 
recherches adéquates et 
qu’elles répondent aux 
normes actuelles. 

1 ICOMOS members ensure 
that their decisions on 
cultural heritage 
conservation are based on 
sufficient knowledge and 
research and on current 
standards for good practice. 

1 ICOMOS nariai užtikrina, 
kad jų sprendimai dėl 
kultūros paveldo 
išsaugojimo būtų pagrįsti 
žiniomis, atitinkamais 
moksliniais tyrimais ir 
šiuolaikiniais geriausiosios 
praktikos standartais. 

2 Les membres de l’ICOMOS 
font tout ce qui est en leur 
pouvoir pour que différentes 
options réalistes soient 
explorées et que celles qui 
sont adoptées soient 
valablement étayées. 

2 ICOMOS members make 
every effort to ensure that 
viable options are explored, 
and that chosen options are 
adequately justified. 

2 ICOMOS nariai daro viską, 
kas tik įmanoma, 
stengdamiesi užtikrinti, kad 
būtų ištirtos įvairios realios 
galimybės, o visi pasirinkti 
sprendimai būtų atitinkamai 
pagrįsti. 

3 Les membres de l’ICOMOS 
font tout ce qui est en leur 
pouvoir pour que les choix 
importants dans les projets 
de conservation du 
patrimoine culturel résultent 
d’un processus de réflexion 
interdisciplinaire. 

3 ICOMOS members make 
every effort to ensure that 
important decisions on 
projects for the 
conservation of cultural 
heritage are not taken solely 
by the author of the project 
but are the result of a 
collective and 
interdisciplinary reflection. 

3 ICOMOS nariai daro viską, 
kas įmanoma, stengdamiesi 
užtikrinti, kad svarbūs 
kultūros paveldo 
išsaugojimo projektai būtų 
kolektyvinio ir tarpdalykinio 
mąstymo proceso rezultatas. 

Article 5 Comportement éthique Article 5 Ethical Conduct 5 straipsnis. Etiškas elgesys 

a Les membres de l’ICOMOS 
mènent leurs activités dans un 
esprit d’ouverture, de 
tolérance, de probité, 

a ICOMOS members conduct 
all their activities in an open, 
upright, tolerant, 
independent, impartial and 

a
 

ICOMOS nariai visą savo 
veiklą vykdo atvirai, 
tolerantiškai, dorai, 
nepriklausomai, nešališkai ir 
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d’indépendance, d’impartialité 
et cela de manière responsable. 

accountable manner. atsakingai. 

1 Les membres de l’ICOMOS 
doivent éviter, ou le cas 
échéant déclarer, tout conflit 
d’intérêt apparent ou réel les 
concernant, qui serait de 
nature à compromettre 
l’exercice indépendant, 
impartial et objectif de leurs 
activités. Les membres et 
Comités de l’ICOMOS ne 
doivent pas accepter ou 
offrir des cadeaux, libéralités 
ou autres largesses qui 
pourraient affecter ou 
donner l’impression 
d’affecter leur indépendance. 

1 ICOMOS members must 
avoid, or as appropriate 
properly disclose, any real 
or apparent conflict of 
interest that could 
compromise the 
independent, impartial and 
objective nature of their 
work. ICOMOS Members 
and Committees must not 
accept or offer gifts, largesse 
or other inducements that 
could affect or be seen to 
affect their independence. 

1 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. ICOMOS nariai 
ir komitetai negali priimti 
arba siūlyti jokių dovanų, 
kitokių dovanojimų arba 
paskatinimų, kurie galėtų 
paveikti ar keltų įtarimą dėl 
galimo poveikio jų 
nepriklausomybei. 

2 Les membres de l’ICOMOS 
doivent éviter d’être juge et 
partie : lorsqu’ils sont 
impliqués dans le traitement 
d’un dossier relatif à un bien 
particulier et qu’ils 
participent à des instances 
consultatives ou 
décisionnelles locales, 
nationales ou 
internationales, ils ne 
doivent pas prendre part à la 
décision. 

2 ICOMOS members must 
avoid being judges in their 
own cause: when they are 
involved in work concerning 
a specific site and also 
participating in advisory or 
decision-making bodies of 
local or national authorities, 
they must not take part in 
any decisions relating to 
that site. 

2 ICOMOS nariai privalo 
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. 

3 Les membres de l’ICOMOS 
doivent respecter 
l’éventuelle nature 
confidentielle des données, 
y compris les documents, 
avis et discussions, auxquels 
ils ont pu avoir accès lors de 
l'exercice de leurs activités. 

3 ICOMOS members must 
respect the confidential 
nature of any data, including 
documents, opinions and 
discussions, to which they 
have had access in the 
course of their activities. 

3 ICOMOS nariai privalo 
gerbti visų duomenų 
konfidencialumą, įskaitant 
dokumentus, nuomones ir 
diskusijas, prie kurių turėjo 
prieigą savo veiklos metu. 

b Les membres de l’ICOMOS 
respectent et reconnaissent le 
travail intellectuel des autres. 
Ils doivent citer, référencer et 
publier de façon précise et 
fidèle les contributions 
intellectuelles, matérielles et 
pratiques d’autres 
intervenants. 

b ICOMOS members respect 
and recognise the intellectual 
work of others. They must 
quote, reference and publish 
in an accurate and faithful way 
the intellectual, material and 
practical contributions of 
others. 

b
 

ICOMOS nariai gerbia ir 
pripažįsta kitų asmenų 
intelektinį darbą. Jie privalo 
tiksliai, teisingai ir sąžiningai 
cituoti, pateikti ir skelbti 
nuorodas į kitų asmenų 
intelektinį, materialinį bei 
praktinį indėlį. 

c Les membres de l’ICOMOS 
doivent préciser si les points 
de vue et opinions 
professionnels qu’ils 
expriment sont les leurs ou 
ceux de l‘institution qu’ils 
représentent. 

c ICOMOS members must 
clarify whether the 
professional views and 
opinions they express are their 
personal views or those of the 
institution they represent. 

c
 

ICOMOS nariai privalo 
išaiškinti, ar jų reiškiami 
profesiniai požiūriai ir 
nuomonės yra asmeniniai, ar 
institucijos, kuriai jie 
atstovauja. 

 

 



 ICOMOS doktrinos šaltinių vertimas į lietuvių kalbą ir moksliniai komentarai 

48 

d Les membres de l’ICOMOS 
s’opposent aux présentations 
déformées et aux fausses 
informations relatives au 
patrimoine culturel et aux 
activités de conservation; ils 
s’opposent à toute 
dissimulation ou manipulation 
de données et de découvertes. 

d ICOMOS members oppose 
misrepresentations and false 
information on cultural 
heritage and conservation 
activities; they oppose any 
concealment or manipulation 
of data and findings. 

d
 

ICOMOS nariai priešinasi 
iškraipytai ir melagingai 
informacijai apie kultūros 
paveldą ir jo išsaugojimo 
veiklą; jie yra prieš bet kokį 
duomenų ir radinių nuslėpimą 
arba manipuliavimą jais. 

Article 6 Principes éthiques à l’égard 
de l’ICOMOS et de ses membres 

Article 6 Ethical Principles related to 
ICOMOS and its members 

6 straipsnis. Etikos principai, susiję su 
ICOMOS ir jos nariais 

a Les membres de l’ICOMOS 
agissent de manière collégiale, 
loyale et respectueuse envers 
les autres membres. 

a ICOMOS members are 
collegial, loyal and considerate 
towards other members. 

a ICOMOS nariai veikia 
kolegiškai, lojaliai ir pagarbiai 
kitų narių atžvilgiu. 

b Les membres de l’ICOMOS 
encouragent les échanges de 
savoirs par le partage 
d’informations et 
d’expériences au sein de 
l’ICOMOS, en particulier au 
niveau international. 

b ICOMOS members foster the 
exchange of knowledge 
through sharing of 
information and experience 
within ICOMOS, in 
particular at the international 
level. 

b
 

ICOMOS nariai skatina žinių 
mainus dalijantis informacija ir 
patirtimi ICOMOS viduje, 
ypač tarptautiniu lygmeniu. 

c Les membres de l’ICOMOS 
servent de mentor aux jeunes 
collègues et partagent leurs 
connaissances et expériences 
dans un esprit de solidarité 
intergénérationnelle. 

c ICOMOS members mentor 
junior colleagues and share 
knowledge and experience in a 
spirit of inter- generational 
solidarity. 

c
 

ICOMOS nariai nuolatos 
padeda ir pataria jaunesniems 
kolegoms ir dalijasi savo 
žiniomis bei patirtimi 
skirtingų kartų� vienybės 
dvasia. 

d Les membres de l’ICOMOS 
ne doivent pas utiliser leur 
position au sein de 
l’ICOMOS, ni des 
informations confidentielles 
obtenues au titre de leur 
travail pour l’ICOMOS, à leur 
profit personnel. 

d ICOMOS members must not 
use their position within 
ICOMOS, or confidential 
information obtained through 
their work for ICOMOS, for 
their personal advantage. 

d
 

ICOMOS nariai privalo 
nesinaudoti asmeniniais 
tikslais savo padėtimi 
ICOMOS arba konfidencialia 
informacija, gauta jiems 
dirbant ICOMOS reikmėms. 

e Les membres de l’ICOMOS 
chargés d’une mission confiée 
par l’ICOMOS doivent se 
conformer aux principes 
spécifiques éventuellement 
précisés par le Conseil 
d’administration de 
l’ICOMOS pour cette 
mission. Ainsi, les membres 
de l’ICOMOS impliqués dans 
une activité relative à la 
Convention concernant la 
protection du patrimoine 
mondial culturel et naturel 
(1972) à la demande de 
l’ICOMOS doivent se 
conformer aux « Principes 
d’application du mandat de 
l’ICOMOS pour le 
Patrimoine mondial » ci-joints 

e ICOMOS members carrying 
out work at the request of 
ICOMOS must comply with 
any specific principles 
developed by the ICOMOS 
Board for such activities. 
Hence, ICOMOS members 
involved in work concerning 
the Convention for the 
Protection of the World 
Cultural and Natural Heritage 
(1972) must comply with the 
attached “Policy for the 
implementation of the 
ICOMOS World Heritage 
mandate” and its updates. 

e
 

ICOMOS nariai, kuriems 
patikimos ICOMOS 
pavestosios užduotys, turi 
atitikti konkrečius 
reikalavimus, kuriuos 
ICOMOS valdyba nustatytų 
tokiai veiklai. Todėl ICOMOS 
nariai, ICOMOS prašymu 
dalyvaujantys bet kokioje 
veikloje, susijusioje su 
Pasaulio kultūros ir gamtos 
paveldo apsaugos konvencija 
(1972), turi atitikti pridedamo 
„ICOMOS pasaulio paveldo 
įgyvendinimo politikos 
mandato“ ir jo atnaujinimų 
reikalavimus. 
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et à ses mises à jour. 

 

f Les membres de l’ICOMOS 
agissent de façon responsable 
à l’égard de l’organisation, et 
soutiennent sa réputation et sa 
pérennité. 

f ICOMOS members act 
responsibly towards the 
association and enhance and 
uphold its reputation and 
sustainability. 

f
 

ICOMOS nariai veikia 
atsakingai organizacijos 
atžvilgiu, stiprina ir palaiko jos 
reputaciją bei tvarumą. 

1 Les membres de l’ICOMOS 
doivent respecter les Statuts 
de l’ICOMOS, ceux de leur 
Comité national et le 
Règlement de leurs Comités 
scientifiques internationaux. 

1 ICOMOS members must 
respect the ICOMOS 
Statutes and those of their 
National Committees, and 
the By-laws of their 
International Scientific 
Committees. 

1 ICOMOS nariai privalo 
gerbti ICOMOS statutą, 
savo nacionalinių komitetų 
įstatus ir savo tarptautinių 
mokslinių komitetų 
reglamentus. 

2 Les membres de l’ICOMOS 
ne doivent pas 
compromettre la situation 
financière de l’ICOMOS ou 
de ses Comités. 

2 ICOMOS members must 
not put the financial 
standing of ICOMOS and 
its Committees at risk. 

2 ICOMOS nariai privalo 
nerizikuoti ICOMOS ir jos 
komitetų finansine būkle. 

3 Les membres de l’ICOMOS 
doivent être conscients que 
le nom et le logo de 
l’ICOMOS appartiennent à 
l’ICOMOS. 

3 ICOMOS members must be 
mindful that the ICOMOS 
name and logo belong to 
ICOMOS. 

3 ICOMOS nariai privalo 
atminti, kad ICOMOS 
pavadinimas ir logotipas 
priklauso ICOMOS. 

4 Les membres de l’ICOMOS 
ne doivent pas agir ou parler 
au nom de l’ICOMOS ni de 
l’un de ses Comités sans 
l’autorisation de l’organe 
concerné et, dans ce cas, ils 
doivent se conformer 
strictement au point de vue 
institutionnel de celui-ci. 

4 ICOMOS members must 
not act or speak on behalf of 
ICOMOS or one of its 
Committees, without the 
authority of the relevant 
body and in such cases must 
strictly adhere to its 
institutional positions. 

4 ICOMOS nariai negali 
veikti arba kalbėti ICOMOS 
ar vieno iš jos komitetų 
vardu, jei nėra šio atitinkamo 
organo įgalioti, o būdami 
įgalioti privalo griežtai 
laikytis jo institucinės 
nuomonės. 

5 Les candidats à des 
fonctions au sein de 
l’ICOMOS peuvent mener 
campagne par des moyens 
accessibles à tous les 
membres de l’ICOMOS; ils 
ne doivent pas faire appel au 
soutien de leur pays ni à 
celui d’organisations 
publiques ou privées pour 
mener campagne à leur 
profit. 

5 Candidates for office within 
ICOMOS may campaign by 
means accessible to all 
ICOMOS members; they 
must not mobilise 
government, public or 
private organisations to 
campaign on their behalf. 

5 Kandidatai į ICOMOS 
pareigybes gali agituoti 
priemonėmis, prieinamomis 
visiems ICOMOS nariams; 
tačiau jie negali savo naudai 
pasitelkti nei savo šalies, nei 
viešųjų ar privačių 
organizacijų paramos, kad 
šios agituotų jų vardu. 

Article 7 Mise en oeuvre et 
modifications 

Article 7 Implementation and 
amendments 

7 straipsnis. Įgyvendinimas ir 
pataisos 

a Les Comités nationaux et les 
Comités scientifiques 
internationaux de l’ICOMOS 
diffusent les Principes 
éthiques à leurs membres et 
veillent à leur application. 

a The ICOMOS National and 
International Scientific 
Committees shall disseminate 
the Ethical Principles and 
ensure their implementation. 

a
 

ICOMOS nacionaliniai ir 
tarptautiniai moksliniai 
komitetai skleidžia Etikos 
principus ir užtikrina jų 
įgyvendinimą. 
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b Le non-respect des Principes 
éthiques peut constituer une 
faute. Les fautes présumées 
sont examinées et discutées 
avec le membre concerné et 
peuvent donner lieu à des 
sanctions, conformément aux 
dispositions de l’article 7 des 
Statuts de l’ICOMOS. 

b Failure to act in conformity 
with the Ethical Principles 
may constitute misconduct. 
Alleged instances of 
misconduct shall be reviewed 
and discussed with the 
member concerned and may 
after review result in 
sanctions, as set out in Article 
7 of the ICOMOS Statutes. 

b Neatitiktis Etikos principams 
gali būti laikoma nusižengimu. 
Manomi nusižengimų elgesio 
atvejai turi būti ištirti ir aptarti 
su nariu, kurį tai liečia, ir gali 
baigtis nuobaudomis, kaip 
numatyta ICOMOS statuto 
7 straipsnyje. 

c Les Comités nationaux et les 
Comités scientifiques 
internationaux de l’ICOMOS 
peuvent adopter des principes 
éthiques supplémentaires sous 
réserve qu’ils ne soient pas en 
contradiction avec les Statuts 
de l’ICOMOS, avec les 
présents Principes éthiques ou 
avec tout autre texte doctrinal 
de l’ICOMOS. 

c ICOMOS National and 
International Scientific 
Committees may set 
additional ethical principles 
provided that they are not in 
contradiction to the 
ICOMOS Statutes, to these 
Ethical Principles and any 
other relevant ICOMOS 
doctrinal text. 

c
 

ICOMOS nacionaliniai ir 
tarptautiniai moksliniai 
komitetai gali nustatyti 
papildomus etikos principus 
su sąlyga, kad jie 
neprieštarautų ICOMOS 
statutui, šiems Etikos 
principams ir bet kuriam 
kitam atitinkamam ICOMOS 
doktrininiam dokumentui. 

d Les Principes éthiques sont 
examinés au moins tous les six 
ans par le Conseil 
d’administration de 
l’ICOMOS qui fait rapport à 
l’Assemblée générale 
conformément à l’article 10 
des Statuts. Les modifications 
éventuelles des Principes 
éthiques de l’ICOMOS sont 
adoptées par l’Assemblée 
générale de l’ICOMOS sur 
proposition du Conseil 
d’administration. 

d The Ethical Principles shall be 
reviewed at least every six 
years by the ICOMOS Board 
who shall submit a report to 
the General Assembly in 
conformity to Article 10 of 
the Statutes. Any 
amendments to the ICOMOS 
Ethical Principles shall be 
adopted by the ICOMOS 
General Assembly on the 
proposal of the Board. 

d
 

Ne rečiau kaip kartą per 
šešerius metus Etikos 
principus peržiūri ICOMOS 
valdyba, kuri pagal Statuto 10 
straipsnį pateikia ataskaitą 
ICOMOS generalinei 
asamblėjai. Bet kuriuos 
Valdybos pasiūlytus 
ICOMOS etikos principų 
pakeitimus priima ICOMOS 
generalinė asamblėja. 

1 Vertė Jūratė Markevičienė, redagavo Kęstutis Demereckas ir Romualda Nikžentaitienė, 2015–
2016 m. 

                                                       



 

 
 

Policy for the implementation of the ICOMOS World Heritage 
mandate 
 
 
The purpose of ICOMOS’ involvement with the World Heritage Convention is provision of the 
highest available degree of professional expertise in the evaluation of World Heritage nominations 
and other aspects of implementation of the World Heritage Convention.   
 
The purpose of this document is hence to ensure that the credibility of ICOMOS in performing these 
functions is above question and to this end it brings together a variety of practices and decisions 
that have been previously adopted. 
 
Further to the above, ICOMOS understands that in dealing with this area, situations that have 
potential to create perceptions of conflict of interest are as damaging to the credibility of its work as 
those in which an actual conflict may exist. This policy is hence designed to avoid both situations 
where misperceptions may arise and those that raise real questions concerning the validity of its 
professional opinions. 
 
Experts in the ICOMOS World Heritage system include all persons involved in the process of 
evaluation of nominations, state of conservation reports, reactive monitoring and other missions 
and programmes, including amongst other experts consulted by ICOMOS, its World Heritage Panel 
(i.e: the Panel appointed by the Executive Committee of ICOMOS to evaluate the work of the 
organisation in the area of World Heritage and the World Heritage Working Group "WHWG"), 
experts presenting nominations and the state of conservation reports to the Panel and World 
Heritage Committee, those conducting evaluation missions and other officers of the organisation. 
 
In order to avoid possible conflicts of interest the following shall apply: 
 
1 ICOMOS bases its evaluations and other opinions on research and peer review. 
 
2 Whilst as a standard practice ICOMOS consults the national committees concerned with 

a property that is being evaluated, in all other steps of the process it draws only on 
experts from countries other than the State Parties concerned. 

 
3 ICOMOS does not use in its evaluation of a property or for State of Conservation reports 

relating to it, or assessment of threats to it, experts who have been involved with the 
preparation of its nomination file, the development of the management system or plan or 
any other study, or with the preparation of a state of conservation report submitted by the 
State Party. 
 

4 In regards to advancing the nomination of a property, experts involved in ICOMOS’ 
World Heritage work are required to disclose to ICOMOS any direct advice given on 
particular nomination files along with the particular circumstances of the service 
provided. This applies to mission experts, desk reviewers, Advisors, members of the 
World Heritage Panel and members of the World Heritage Working Group. This is not 
intended to include academic commentaries of a general nature. National committees 
and International Scientific Committees shall be asked to disclose any involvement they 
have in World Heritage nominations, as well as identifying individual members involved 
in such work. World Heritage Panel and World Heritage Working Group members shall 
not participate in any discussions related to nominations, SOC Reports related to sites in 
their own countries.  
 

5 All experts and members involved in the preparation of nominations files, that includes 
advising or providing recommendations or in any way furthering such a nomination but 
excluding any academic work not related to a specific nomination, shall not take part in 
any discussion of the nomination at the WH panel or the WHWG or undertake missions 
or desk evaluations for these nominations. 
 

6 ICOMOS does not utilise in field evaluations experts who are currently serving as 
representatives of their countries on the World Heritage Committee. 
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7 Experts are all made aware of the ICOMOS Ethical Commitment Statement and are 
required to abide by its principles. 
 

8 In order to ensure equitable handling of all nominations and state of conservation 
reports, ICOMOS does not entrust external missions to any of those whom it employs in 
its Secretariat or in any other capacity to process World Heritage nominations, nor does 
it involve those serving on its World Heritage Panel, WHWG or its International Executive 
Committee. 
 

9 During discussion of a report or situation that concerns their own country, members of 
the WHWG as well as the World Heritage Panel must absent themselves from 
discussion and decision making processes. 

 
10 The recommendations to the World Heritage Committee adopted by the ICOMOS World 

Heritage Panel, or a working group mandated to evaluate additional information, are final 
and may not be changed or amended in any way other than by the Panel itself. 

 
11 When new information concerning a nomination is submitted by a State Party before 28 

February, a revised evaluation will be submitted to the World Heritage Panel, or a 
working group convened for this purpose, in order that the recommendation to the World 
Heritage Committee may, if appropriate, be amended. New information received after 28 
February will only be examined for submission to the following year’s session of the 
World Heritage Committee. 

 
12 The recommendations and opinions of ICOMOS experts, the WHWG and the World 

Heritage Panel are confidential and individuals may not in their independent capacity 
engage the media, representatives of the State Party or any other individual or 
organisation that may or may not have an interest in the property concerned.  
Furthermore, officials of ICOMOS and members of its WHWG and World Heritage Panel 
may not disclose the discussions that have taken place in the panel to any person or 
organisation that was not present in those discussions. 

 
13 In the event that a member of the WHWG or World Heritage Panel or an expert used in 

ICOMOS World Heritage processes fails to implement any aspect of this policy, 
sanction/s shall be applied. These shall be determined by the Executive Committee of 
ICOMOS, or any sub-committee thereof to which such authority is delegated and shall 
be relative to the severity of the breach. However, in cases where it is believed to have 
compromised the credibility of ICOMOS as an objective and unbiased adviser to the 
World Heritage Committee and UNESCO, the individual concerned shall automatically 
be debarred from further participation in ICOMOS work associated with World Heritage 
matters and other areas of its work where it is important that the organisation project an 
image of impartiality. 

 
14 In the event that there is evidence that an employee of the organisation has breached 

this policy, disciplinary action in accordance with prescribed processes shall be 
implemented. 

 
15 Every person employed or otherwise paid by ICOMOS in its Secretariat, or other 

capacity to process World Heritage nominations, and all participants in the World 
Heritage Panel shall sign a copy of this statement and submit it to the Secretariat before 
taking up such duties. 

 
16 A copy of this policy must be provided to every other individual formally involved with 

ICOMOS World Heritage work all of whom must indicate in advance that they 
understand and will abide by its terms. 

 
Approved for implementation 
ICOMOS Executive Committee 
17 January 2006 and as amended in November 2007, in October 2010 and in October 2012 
 
I (full names) ………………………………………………………………………………………….… 
declare that I have read, understand and will abide by the above in all aspects of my involvement 
with the work of ICOMOS concerning World Heritage matters, and understand that my failure to do 
so may result in my removal from such areas of responsibility. 
 
Date Signature 
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Pareng  ICOMOS LNK sudaryta darbo grup : ICOMOS nariai Dainius Elertas, J rat  Markevi ien  ir Vytautas Petrušonis

 Teikiamas balsuoti ICOMOS LNK 2015 m. geguž s 22 d. visuotiniame susirinkime

Šie ICOMOS Lietuvos nacionalinio komiteto ekspertizi  nuostatai priimti ICOMOS LNK visuotinio nari  susirinkimo 2015 m. geguž s 22 d.
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Jūratė Markevičienė 
ICOMOS narė 

 

PASTABOS IR SIŪLYMAI 

dėl ICOMOS LNK darbo grupės (G. Zabiela, I. Kliobavičiūtė, D. Fergiuson) parengto 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 
projekto 

Vilnius, 2016–05–27 

 

Šį ICOMOS LNK darbo grupės parengtą projektą (toliau – „Vertinimo projektas“, „Vertinimas“), 
kuriuo vertinami „Projektinių pasiūlymai – Daugiabutis gyvenamasis namas. Subačiaus g. 20; 22“ 
(toliau – „Statybos projektas“).  ICOMOS LNK pirmininkė ICOMOS LNK narių pastaboms pateikė 
2016–04–27 (1 priedas). 

ICOMOS LNK Ekspertizių nuostatų (toliau – „Ekspertizių nuostatai“) II dalies 4.4 punktas nustato, 
kad terminas pastaboms pateikti negali būti trumpesnis negu dešimt ir ilgesnis nei trisdešimt 
kalendorių dienų. Kadangi darbo grupė konkretaus termino nenustatė, galioja Ekspertizių nuostatų 
nustatytas galutinis 30 dienų terminas nuo pateikimo dienos terminas pastaboms teikti, kuris dar 
nepraėjo. 

Todėl pateikiu šias pastabas dėl „Vertinimo projekto“ ir siūlymus jį atitinkamai taisyti. Pirmajame 
skyrelyje pateikiamos bendros pastabos dėl ICOMOS LNK „Vertinimo projekto“, o antrajame – šių 
pastabų detalizavimas ir pastabos dėl „Statybos projekto“). Pastaba: „Statybos projektu“ vadinamas 
visas šis projektas (įskaitant visus 2015 m. atliktus ir ankstesnius panaudotus tyrimus, pvz., 2008 m.), 
privalomuosius teisės aktus bei pan.). 

I. Dėl „Vertinimo projekto“ atitikties ICOMOS LNK Ekspertizių nuostatų reikalavimams 

„Vertinimo projekto“ dalyje „5. Vertinimo ataskaitos apimtis“ nurodyta, kad „Projektinių sprendinių 
vertinimas atliktas keliais aspektais: [a] projektinių sprendinių atitikimo galiojančių teritorijų 
planavimo dokumentų nustatytiems reikalavimas vertinimas; [b] projektinių pasiūlymų sprendinių 
pasekmių vertinimas pagal numatomų darbų rūšį; [c] projektinių pasiūlymų sprendinių poveikio 
vertinimas nustatytų vertingųjų savybių išsaugojimo atžvilgiu; [d] poveikis archeologiniam sluoksniui 
ir reljefui; [e] projektinių pasiūlymų sprendinių poveikio vertinimas UNESCO pasaulio paveldo 
objekto Vilniaus istorinio centro išskirtinės visuotinės vertės (IVV) atributų atžvilgiu“. 

Iš šio aprašo ir visos „Vertinimo projekto“ sudėties matyti, kad „Vertinimo projektas“ neatitinka kai 
kurių esminių Ekspertizių nuostatų. Pirma, nenagrinėta ir neįvertinta tai, kas buvo privaloma, kita 
vertus, išnagrinėta tai, kas apskritai nėra ICOMOS LNK ekspertizės dalykas, todėl neturėjo būti joje 
pateikta. Antra, nemažai „Vertinimo projekto“ teiginių neatitinka Ekspertizių nuostatų principo 
visapusiškai įvertinti kultūros paveldo išsaugojimo bei atskleidimo problemas ir galimas grėsmes 
(Ekspertizių nuostatai, II d. 9.1.2 p.). Pagaliau, kai kurios „Vertinimo projekto“ dalys atrodo sukurtos 
„neprofesionaliai nusiteikus“: nepastebėta arba neįvertina nemažai esminių dalykų, nagrinėta 
fragmentiškai, išvados profesionaliai nepagrįstos, nemotyvuotos. 

Toliau pateikiami pastebėti esminiai prieštaravimai Ekspertizių nuostatams: 

I.1. „Vertinimo projekte“ neįvykdytas Ekspertizių nuostatų privalomasis reikalavimas ICOMOS 
LNK ekspertizėje „visapusiškai įvertinti kultūros paveldo išsaugojimo bei atskleidimo problemas ir 
galimas grėsmes, aktyviai išsakyti savo poziciją dėl paveldo apsaugos gerinimo ir nenutylėti 
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pastebėtų paveldui svarbių dalykų vien formaliais sumetimais, pavyzdžiui, jei užsakovas 
tiesiogiai apie juos neklausė“ (II d. 9.1.2 p.).  

„Vertinimo projekte“ nepateiktas platesnis, Pasaulio paveldo konvencija ir ICOMOS doktrininiais 
dokumentais pagrįstas požiūris į Misionierių ansamblio ir viso Išganytojo kalvos su ją 
vainikuojančiais paminklais (barokiniais vienuolynų ansambliais ir Vilniaus gynybine siena) 
morfotopo istorinę ir kultūrinę reikšmės Senamiesčiui, jo ištyrimo ir autentiškumo išsaugojimo 
įvertinimas, nėra siūlymų dėl Misionierių ansamblio visumos restauravimo, atskleidimo bei atkūrimo 
krypčių ir pan. 

Nepasisakyta ir dėl skirtingų mokslų duomenų integravimo kokybės. Pavyzdžiui, „Vertinimo 
projekte“: 

 Teisingai pažymėjus, jog „surinkti archeologiniai duomenys gali būti vertinami tik kartu su 
istorinių bei dalinai architektūrinių tyrimų duomenimis“, nepastebėta, kad „Statybos projekte“ 
tokio integravimo nėra, pavyzdžiui, buvo aptiktos keleto statinių liekanos, tačiau po to nepadaryti 
nei istoriniai tyrimai (kurie identifikuotų šiuos statinius), nei menotyriniai morfologiniai (kurie 
identifikuotų statinių pavidalus).  

 Neįvertinta, kad „Statybos projekto“ siūlymas „atkurti istorinį reljefą“ (t.y., keisti Išganytojo 
kalvos formą), nepagrįstas nieko, išskyrus fragmentinius archeologinius (žvalgybinių tyrimų) – 
duomenis, ir kad „Statybos projekte“ apskritai nėra kitais moksliniais tyrimais, ypač gamtos 
mokslų metodais identifikuoto vietovės (Išganytojo kalvos) paleoreljefo raidos. 

 Nenurodyta būtinybė ištirti siūlomojo reljefo pokyčio (žeminimo) poveikį visam ansamblio 
vaizdui, įrodyti, kad siūlomas atkurti lygis visiškai atitinką tą, kuris egzistavo, kai iškilo 
reikšmingiausi – barokiniai – ansamblio statiniai – Misionierių bažnyčia ir vienuolynas ir pan. 

I.2. Apskritai neatliktas mokslinių tyrimų kokybės įvertinimas 

Šis vertinimas yra privalomas pagal Ekspertizių nuostatų II d. 8 p. ir juo nustatytus mokslinių tyrimų 
vertinimo kriterijus, todėl ICOMOS LNK ekspertizėje jo atsisakyti negalima. 

„Vertinimo projekto“ skyrelyje „2. Atlikti tyrimai“ pateiktas tik tyrimų sąrašas (2 priedas). Visai 
nepasisakyta, ar sąraše nurodytų rūšių tyrimų tipologiškai pakanka paveldo vertybės – Misionierių 
ansamblio – požymiams ir ypatumams nustatyti, ar atliktieji tyrimai yra visapusiški ir išsamūs, ar jų 
išvadų moksliškai pagrįstos. „Vertinimo“ projekto autoriai lyg ir sutinka, kad kai kur tyrimų trūksta – 
po tekstą pabarstyta pavienių pastabų, kad dar reikės patyrinėti, tačiau niekur konkrečiai nenurodant, 
kokiais būtent tyrimais ir kaip. „Vertinimo“ skyrelyje „V. Sprendinių poveikis archeologiniam 
sluoksniui ir reljefui“ archeologiniai tyrimai pristatyti kiek plačiau, tačiau jų mokslinė kokybė, taigi ir 
išvadų mokslinis pagrįstumas neįvertinti.  

Dar daugiau, „Vertinime“, kaip neva nustatytos „istorinės tiesos“, nekritiškai kartojami „Statybos 
projekto“ pateikti klaidingi istoriniai duomenys – esą: dvi valdos galutinai atsiskyrė po 1790 m., 
bažnyčia ir vienuolynas statyti rytiniame sklype [nors tokio tuomet dar nebuvo – JM], 1844 m. 
uždarius misionierių vienuolyną, jam priklausęs sodas perduotas vaikų prieglaudai [iš tiesų buvo 
kitaip, žr. toliau – JM], kuri čia veikė iki pokario, kad po XVII a. 1 pusės sklypo raidą įtakojo 
priklausomybė stambiam žemvaldžiui – bažnyčiai ir vienuolynui [iš tiesų tik Šv. Vincento Pauliečio 
kongregacijoms – misionieriams ir šaritėms, o katalikų bažnyčiai  – tik vėliau, kai bažnyčia dėl 
carizmo represijų nebebuvo „stambus žemvaldys“, ir tik fragmentais, žr. toliau – JM].  

Neįvertinus tyrimų kokybės, nepasisakyta dėl to, kad kai kurių būtinų mokslinių tyrimų 
apskritai nėra, o „Statybos projekto“ ir jam panaudotuose ankstesniuose tyrimuose nemažai 
netikslumų bei klaidų. 
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I.2.1. Istorinių tyrimų vertinimas 

Taip liko nepastebėtas istorinių tyrimų fragmentiškumas, tendencingumas, faktų nutylėjimai 
arba iškraipymai. O juk jie akivaizdūs: 

(a) Archeologiniai tyrimai atlikti ir Misionierių vienuolyno, ir Vaikelio Jėzaus prieglaudos sklypuose, 
tačiau istoriniai nagrinėjo Vaikelio Jėzaus prieglaudą be Šv. Vincento Pauliečio kongregacijų istorinio 
konteksto, taip iš esmės iškraipydami ansamblio raidos istoriją.  

(b) Netyrinėta ir neįvertinta misionierių kongregacijos veiklos Vilniuje ir šiame kontekste Misionierių 
ansamblio istorija: nuo vienuolijos įsikūrimo šioje vietoje iki tada, kai caro valdžia, įgyvendindama 
represinę (bausdama už 1831 m. sukilimą), antikatalikišką ir rusifikacinę politiką, uždraudė 
vienuolijos veiklą ir konfiskavo turtą – Misionierių ansamblį, taip pat laikotarpiu po 1920 m., kuomet 
misionieriai grižo į Vilnių ir atgavo savo valdas. Gal taip atsitiko, nes, kaip matyti iš šaltinių nuorodų, 
nepanaudota šiuos laikotarpius apimanti istorinė medžiaga, saugoma Misionierių vienuolijos 
archyvuose (Krokuvoje ir kitur).  

(c) Priešingai, kur kas labiau detalizuoti pokyčiai, carinei valdžiai uždarius vienuolyną. Dar daugiau, 
jie pateikiami ne kaip carinės represinės politikos padariniai, o kaip „natūralios‘ istorinės ansamblio 
raidos elementai, kurie, matyt, laikomi vertingesniais už misionierių vienuolijos raidos liudijimus, 
todėl nurodomi kaip ansamblio pagrindas1, būtent tuo metu atsiradusias ansamblio savybes siūloma ne 
tik išsaugoti, bet ir tęsti arba „atkurti“.  

(d) Apskritai nėra menotyrinių ansamblio tyrimų, ypač misionierių kongregacijos vienuolynų 
architektūros kontekste. „Statybos projekte“ nekalbama apie ansamblio funkcinę (misionierių 
kongregacijos) ir meninę (vėlyvojo baroko užmiesčio ansamblių kraštovaizdyje) programą. Nutylima 
dvasinė abiejų kongregacijų veiklą Vilniuje, vienuolynas niekaip su ją nesiejamas, o prieglauda 
pabrėžtinai atskiriama nuo misionierių ir jų veiklos. 

(e) Primygtinai pabrėžiama buvus du sklypus, drauge visiškai nutylint, kurgi faktiškai buvo tie sklypai 
ir juos skyrusi riba. O juk vien iš daugelio senųjų planų, jau nekalbant apie rašytinius šaltinius, seniai 
akivaizdu, kad prieglaudos valdos plotas buvo visai ne toks, o jos rytinė riba driekėsi visai ne ten, kur 
nustatyta Kultūros ministro 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu ĮV-558 patvirtintu specialiuoju planu2. 
Prieglaudos rytinę ribą buvus senųjų planų rodomoje vietoje patvirtino ir 2015 m. archeologinis 
radinys – vienuolyno juosusios sienos (tvoros) vakarinės dalies arkiniai pamatai, aptikti visai šalia 
konvikto šiaurės rytų kampo, kurie, pasak tyrėjų, driekiasi į šiaurę ir už dabartinio sklypo ribų) 
[daugiau žr. III dalį; pav.]. Specialiuoju planu suformuotasis dabartinis sklypas neegzistavo net iki 
2015 m. rudenį (prie „Statybos projekto“ pridėtas išrašas iš Nekilnojamojo turto registro, pagal kurį, 
2015–09–09, duomenimis įregistruotas vienas bendras – ligoninės – sklypas, kurio plotas: 2, 1812 ha, 
daikto pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, o žemės sklypo naudojimo būdas – visuomeninės 
paskirties teritorija). Palyginus senuosius planus ir misionierių inventorinius aprašus su šiuo 
specialiuoju planu, akivaizdu, kad pastarasis suformuotas be jokio istorinio pagrindo, vien tam, kad 

                                                            
1 Pavyzdžiui, Specialiojo plano (kuriuo remiasi „Statybos projektas“) aiškinamajame rašte klaidingai nurodoma, 
neva: misionierių vienuolyno ir bažnyčios komplekso ir Vaikelio Jėzaus vaikų namų prieglaudos sklypai 
istoriniu ir funkciniu aspektu buvo savarankiški;  misionierių vienuolyno ir bažnyčios kompleksas bei Vaikelio 
Jėzaus vaikų prieglaudos pastatai – tai du atskiri architektūriniai ansambliai; teritorija tarp misionierių 
vienuolyno ir bažnyčios komplekso ir Vaikelio Jėzaus vaikų namų prieglaudos 18 a. buvo užstatyta, 19 a. pr. 
paversta sodu, kuris pradžioje priklausė vienuolynui, vėliau Vaikelio Jėzaus vaikų namų prieglaudai“. P. 12 
(75). Interneto prieiga: 
http://www.kpd.lt/uploads/Specialieji%20planai/Patvirtinti/761/Aiskinamasis%20rastas%20761,%2033915.pdf 

2 Skelbiamas KPD tinklavietėje: http://www.kpd.lt/news/1948/389/Vilniaus-misionieriu-vienuolyno-statiniu-
ansamblis-Unikalus-kodas-761/d,pagrindinis.html 
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sovietiniams laikais pastatytai ligoninės daliai – naujiems 7 dešimtmečio korpusams su į juos 
integruota Vaikelio Jėzaus prieglauda – būtų priskirtas atskiras sklypas.  

Iš tiesų prieglaudos valda plėtėsi ne į rytus (Misionierių valdą), bet į vakarus iki pat Bokšto gatvės ir 
visu šiuo pločiu į šiaurę. Akivaizdu, kad šio prieglaudos sklypo neįmanoma atkurti, nes didelę jo dalį 
užima bastėja [daugiau žr. III dalį; pav.]. 

Dabartiniai politiniai ir ūkiniai sumetimai bei sprendimai nėra ir negali būti pagrindas nutylėti arba 
iškraipyti istorinius faktus. Todėl „Vertinimo projekto“ autoriai privalėjo bent jau konstatuoti, kad 
dabartinio sklypo užimama teritorija ir ribos nėra istorinės. 

(f) „Vertinime“ nenurodyta, jog apskritai nėra Misionierių sodo istorinės raidos mokslinių tyrimų 
(nors jie privalomi ir pagal Florencijos chartiją, kuria turi vadovautis ICOMOS nariai) – nenustatytas 
nei sodų pavidalas, nei jų likimas. „Vertinimo“ autoriai ne tik nepastebėjo, kad „Statybos projekte“ be 
jokio istorinio pagrindo teigiama, esą sodai „nuo 1844 iki 1940 priklausė prieglaudai“, bet ir 
nekritiškai pakartojo šį tikrovės neatitinkantį faktą [daugiau žr. III dalį]. 

I.2.2. Geologinių tyrimų vertinimas 

„Vertinime“ tvirtinama, kad „atlikti detalūs geologijos tyrimai (projektiniai inžineriniai geologiniai 
tyrimai, UAB „Kelprojektas“)“. I 

Iš tiesų, geologiškai ištirta ne visa Išganytojo kalva, o tik ta jos dalies, kur šlaite, žemiau bažnyčios 
numatoma įrengti 6 m aukščio požeminę automobilių stovėjimo aikštelę, t.y., tik Subačiaus g. 20 ir 22 
teritorija (kur stovi prieglauda ir sovietiniai ligoninės korpusai). Tačiau apskritai nevertintas visas 
kalvos stabilumas, nenustatyta šaltinių vietą, neįvertinta, kaip statybos paveiks hidrografinį tinklą, 
kokius poveikius statybų metu ir po to patirs visai šalia esantis bažnyčios pastatas, neįvertinti kaip 
bažnyčios stabilumą paveiks žemės kasimo darbai, ypač drauge su bažnyčia juosiančių transporto 
srautų bei statybos technikos darbo keliama vibracija, ir t.t. 

Todėl „Vertinime“ būtinai reikia nurodyti, kokie geologiniai tyrimai būtini bažnyčios saugai 
užtikrinti, juoba, kad Senamiestyje turime skaudžių tokio neatsakingumo pavyzdžių – Katedrą, 
Gedimino kalno šlaitą ir pan. 

I.2.3. Urbomorfologinių tyrimų vertinimas 

Nepasisakyta, kad „Statybos projekte“ nėra ištirta Misionierių ansamblio kraštovaizdinė raiška ir 
reikšmė Vilniaus senamiesčio morfotopų sistemoje, paties Išganytojo kalvos toposo raida. Kyla 
klausimas, kodėl tyrimais tikslingai nuvertinama ši ypatinga vieta? 

I.2.4. Nepastebėtos ir neįvertintos „Statybos projekto“ elementarios tyrimų klaidos 

Klaidų „Vertinimo projekto“ autoriai nepastebėjo netgi tokių šiurkščių „Statybos projekto“ tyrimų 
klaidų, kaip jokiais istoriniais šaltiniais nepagrįstos nuorodos, esą kasinėjimų metų aptiktieji pamatai 
priklausė penkiems statiniams „nugriautiems prieš 1808 m.“. Kadangi archeologai nepateikė tikslių 
šių statinių nugriovimo datų, o jokių istorinių kataklizmų tuo metu nei Senamiestyje, nei ansamblyje 
nebuvo [paskutinis didysis gaisras, dėl kurio nukentėjo vienuolynas, sudegė mediniai statiniai, įvyko 
beveik šimtmečiu ankščiau, o archeologinių tyrimų duomenyse nėra jokių nuorodų apie tai, kad 
pastatai degė – JM], akivaizdu, kad ši tyrėjų prielaida pagrįsta tik tuo, kad statinys neparodytas 1808 
m. plane. Tačiau tyrėjai negalėjo nežinoti, kad Griunerto plane apskritai neparodyti ūkiniai statiniai. 
Mokslinių tyrimų nuoseklumas reikalauja archeologinius radinius lyginti su istoriniais duomenimis, 
tačiau „Vertinimo projekto“ autoriai vėlgi nepastebėjo, kad aptikus statinių liekanas nebuvo atlikti 
papildomi tyrimai šiems statiniams ir jų reikšmei ansambliui identifikuoti. 
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Akivaizdu, kad, neturint tyrimų, tikslių mokslinių duomenų, neįmanoma nei nuspręsti dėl 
vertybės keitimo, nei vertinti tokių sprendinių. Šios „Vertinimo“ spragos ir prieštaravimai 
šalintini.  

I.3. Neįvertinti valdžios institucijų iš anksto pateikti individualūs privalomieji reikalavimai 
(planavimo, projektavimo bei kitos sąlygos, specialieji reikalavimai ir pan.), kurių pagrindu rengiamas 
„Statybos“ projektas. 

Pagal Ekspertizės nuostatus (II d. 6.2 ir 7 p. ir jais nustatytus šių dokumentų vertinimo kriterijus) buvo 
privaloma įvertinti jų kokybė, įskaitant išsamumą, mokslinį pagrįstumą Įvertinimas būtinas, nes kai 
kurie paveldui grėsmę galintys kelti „Statybos projekto“ sprendiniai atsirado ne dėl jo autorių 
paveldosauginės kvalifikacijos stygiaus, bet dėl reglamentuojančių dokumentų klaidų, kurių nemažai: 

1.3.1. „Vertinime“ apskritai nepasisakyta dėl klaidų ansamblio vertinimo aktuose (Vilniaus 
misionierių vienuolyno statinių ansamblis, u.o.k 761, ir Vaikelio Jėzaus vaikų prieglaudos pastato, 
u.o.k 33915): 

(a) Nuvertintos esminės prieglaudų, ligoninių ir mokyklų reikšmės abiejų Šv. Vincento Pauliečio 
kongregacijų (vyriškosios – kunigų misionierių ir moteriškosios – gailestingųjų seserų (šaričių) 
misijoje, regulose ir bendroje neatsiejamoje veikloje. Neatsižvelgus į kongregacijų ypatumus, 
neįvertinta ir Vaikelio Jėzaus prieglaudos dvasinė ir fizinė vieta Vilniaus misionierių veiklos istorijoje 
ir atitinkamai Misionierių ansamblio funkcinėje sandaroje. 

(b) Niekaip nemotyvuojant sukeistų vertybinių šio kultūros paveldo aspektų – pirmenybė suteikta ne 
LDK laikotarpiui (kuris yra ir pasaulio paveldo vietovės – Vilniaus istorinio centro – IVV 
neatsiejamoji savybė), kai misionierių kongregacija įsikūrė ir suklestėjo Vilniuje, bet Rusijos 
imperijos aneksijos laikotarpiui, kuomet carizmui persekiojant katalikų vienuolijas, misionierių, kiek 
vėliau ir šaričių kongregacijos buvo uždraustos, misionierių vienuolynas uždarytas, o prieglauda caro 
valdžios pastangomis pradėjo keliauti iš rankų į rankas. 

1.3.2. Nepasisakyta ir dėl to, kad Vertinimo tarybos padarytoji klaida – istoriškai nepagrįstas 
prieglaudos atskyrimas“ nuo vienuolijos ir jos vienuolyno – toliau keliavo per kitus teisės aktus, 
buvo įtvirtinta Specialiajame plane, ir būtent todėl (o dėl kokio nors „architektų prasimanymo“) 
atsirado „Statybos“ projekte. 

1.3.3. Neatkreiptas dėmesys, kad specialiosiose paveldosaugos sąlygose „Statybos projektui“ 
(išduotos KPD Vilniaus skyriaus 2015–12–14 Nr. EV-1054) nenurodyta laikytis Pasaulio paveldo 
konvencijos. Žinoma, įstatymų privalu laikytis savaime, tačiau sykį nurodžius kitus įstatymus (kaip 
NKPAĮ), reikėjo nuosekliai nurodyti ir tuos, pagal kuriuos saugoma pasaulio paveldo vietovė Vilniaus 
istorinis centras. 

1.3.4. Neįvertinta, kad specialiojo plano, „Statybos projekto“ ir kituose susijusiose dokumentuose 
pasaulio paveldo vietovės apsauga neteisingai ir nepagrįstai tapdinama su apsauga, kuri taikoma pagal 
NKPAĮ. Pavyzdžiui, tiek specialiajame plane, tiek „Statybos projekte“ kalbant apie vertingąsias 
savybes ir kitus apsaugos aspektus sistemingai nurodoma „Pasaulio paveldo vietovės – Vilniaus 
senamiesčio U1P“. Iš tiesų Konvencijos nustatytoji vertės ir apsaugos samprata skiriasi nuo NKPAĮ 
sampratų: išskirtinė visuotinė vertė ir jos neatsiejamosios savybės yra kitokios, negu NKPAĮ 
vertingosios savybės, kitaip apibrėžiamas autentiškumas ir kitos susijusios sąvokos, o vientisumo 
(integralumo) sąvokos NKPAĮ apskritai nėra.  

Vadovaujantis konstitucine Lietuvos įstatymų sąranga, neatitikimo tarp konvencijų ir kitų Lietuvos 
įstatymų atveju, taikomos aukštesnio lygmens įstatymo – konvencijos – nuostatos. Pažymėtina, kad 
Konvencijos įgyvendinimo gairės pasaulio paveldo vertybių apsaugos specialiuosius terminus 
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apibrėžia ne tiesiogiai, bet nurodydamos vadovautis specializuotais ICOMOS teisės aktais, nurodytais 
Gairėse. 

Kadangi „Vertinime“ ši skirtis nenagrinėjama, laikytina, kad „Statybos projekto“ projekto dokumentų 
atitiktis pasaulio paveldo konvencijos nuostatoms apskritai nėra įvertinta. 

Visus šiuos ir galimai kitus teisės aktų trūkumus, įskaitant individualių teisės aktų mokslinį 
pagrįstumą ir „Vertinime“ reikia nurodyti ir pasiūlyti valdžios institucijoms juos taisyti. 

I.4. „Vertinimo projekte“ yra ne tik spragų, bet ir perteklinių dalykų, kurių pagal Ekspertizių 
nuostatus apskritai nereikėjo pateikti: 

I.4.1. Nepagrįstai atliktas „Statybos“ projekto atitikimo teisės aktams vertinimas. Toks 
vertinimas priklauso valdžios institucijų kompetencijai, todėl apskritai nėra ICOMOS LNK 
ekspertizių dalykas ir neturi būti atliekamas (privalomasis reikalavimas pagal Ekspertizės nuostatų II 
dalies 6.3, 9.1.1 punktus3). Visą šią „Vertinimo“ projekto dalį ir kitose dalyse esančius pavienius 
atitikties teisės aktams vertinimus reikia išbraukti. 

Kita vertus, pastebėjęs teisines problemas, ekspertas privalo jas nurodyti ekspertizėje ir rekomenduoti 
valdžios institucijoms galimus sprendimo būdus (ten pat). Iš „Vertinimo“ matyti, kad darbo grupė 
neaptiko teisės aktuose jokių paveldo apsaugai kliudančių problemų. Tačiau tokiu atveju reikėjo bent 
jau nurodyti suinteresuotoms valdžios institucijos, kad teisinių problemų projekte nepastebėta. 

I.4.2. Daugelyje „Vertinimo“ vietų neteisėtai įrašytos vadinamos „privalomosios pastabos“. Žodį 
„privalomosios“ reikia išbraukti, nes ICOMOS LNK yra visuomeninė organizacija, todėl apskritai 
neturi juridinių galių „privalomai nurodinėti“ jokiems juridiniams arba fiziniams asmenims. Kita 
vertus, ICOMOS LNK gali raštu oficialiai kreiptis į Kultūros paveldo departamentą su atskiru 
siūlymu, kad Departamentas, pateikdamas privalomuosius reikalavimus, atsižvelgtų į šią ICOMOS 
LNK ekspertinę nuomonę. 

I.4.3. „Vertinimo“ projekto autoriai prie savo pavardžių ir parašų nepagrįstai nurodo su ICOMOS 
LNK ekspertine veikla niekaip nesusijusias kvalifikacijas, atestatų numerius. Šias nuorodas 
reikia išbraukti, nes jos prieštarauja Ekspertizių nuostatams, pagal kuriuos: „Užtikrinant ICOMOS 
LNK narių lygiateisiškumą, ekspertais gali būti visi ICOMOS LNK nariai. Sudarant darbo grupes, 
įskaitant ir jų vadovus, ICOMOS LNK neatsižvelgia į tai, ar ICOMOS LNK nariai turi Kultūros 
paveldo departamento ir (arba) kitų valstybės institucijų išduotus paveldosaugos (specialiosios) 
ekspertizės specialistų atestatus, kurių reikia Statybos ir susijusiais įstatymais nustatytai 
paveldosaugos (specialiosios) ekspertizei atlikti“ (Ekspertizės nuostatai, II dalies 1.3 punktas).  
Jeigu darbo grupės nariams nepakanka vien nuorodos „ICOMOS narys“, jie gali nurodyti savo 
ICOMOS nario pažymėjimo numerius. 

Dėl šioje dalyje nurodytų perteklinių dalykų „Vertinimas“ yra kur kas panašesnis ne į 
ICOMOS LNK ekspertizę, bet į paveldosaugos (specialiąją) ekspertizę, nustatytą Statybos ir 
NKPA įstatymais. Pažymėtina, kad teisės požiūriu dokumento pobūdis ir paskirtis nustatomi ne 
vien pagal dokumento pavadinimą, bet ir pagal turinį. Todėl vien kitoks pavadinimas – „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“ – 
dokumento tikrojo pobūdžio nekeičia. 

Kadangi ICOMOS LNK kaip organizacija nėra atestuota (licencijuota) užsiiminėti paveldosaugos 
(specialiosiomis) ekspertizių verslu (veikla), vengiant teisinių problemų dėl galimai neteisėtos 

                                                            
3 Atlikdamas ekspertizę ekspertas visais atvejais privalo įvertinti ekspertizės objektus dalykiniu kultūros paveldo 
interesų, o ne teisiniu požiūriu. Tačiau pastebėjęs teisines problemas, ekspertas privalo jas nurodyti ekspertizėje 
ir rekomenduoti valdžios institucijoms galimus sprendimo būdus (9.1.1 punktas). 
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veiklos iš „Vertinimo“ būtina pašalinti visas dalis, nagrinėjančias atitikimą teisės aktams, 
„privalomąsias pastabas“ ir reikalavimus jų laikytis, juoba, kad pagal Ekspertizių nuostatus 
„Vertinimas“ apskritai neturėjo apimti šių dalykų. 

Siekiant „Vertinimo projekto“ atitikties Ekspertizių nuostatams, jį būtina reikia iš esmės 
tobulinti – teiginius profesionaliai pagrįsti, spragas užpildyti, o ne ICOMOS LNK ekspertizės 
dalykus pašalinti. Pažymėtina, kad visi ICOMOS LNK vardu teikiami vertinimai turi atitikti 
Ekspertizių nuostatų reikalavimus. To nepadarius „Vertinimas“ savo kokybe neatitiks ICOMOS 
statutu, etikos principais ir Ekspertizių nuostatų įteisintų aukščiausių profesinių standartų. 
Todėl „Vertinimo projektas“, reikiamai nepataisius, negalės būti teisėtai pripažįstamas 
ICOMOS LNK ekspertize (vertinimu). Žinoma, tai neatima iš ICOMOS LNK darbo grupės 
nariams galimybės teikti atliktąjį vertinimą individualiai, savo pačių vardu.  

II. Dėl „Vertinimo projekte“ pateikto poveikio vertinimo atitikties UNESCO ir ICOMOS 
principams ir ICOMOS LNK Ekspertizių nuostatų reikalavimams 

Bet kuris ICOMOS nacionalinio komiteto atliekamas vertinimas pirmiausia turi atitikti bendruosius 
ICOMOS principus, nustatytus ICOMOS statuto ir etikos principų, o vertinant pasaulio paveldą – taip 
pat UNESCO pasaulio paveldo konvencijos teisės aktų ir atitinkamų ICOMOS reikalavimų. Pagaliau, 
ICOMOS LNK privalo laikytis ir savo paties reglamentų, būtent Ekspertizių nuostatų. 

Toliau pateikiami pastebėti neatitikimai: 

II.1. Dėl perteklinių tekstų, angliškų originalų iškraipymo ir angliškų bei lietuviškų tekstų 
nesutapimo 

II.1.1. Skyriaus „V. Projektinių pasiūlymų sprendinių poveikio vertinimas UNESCO pasaulio 
paveldo objekto Vilniaus istorinio centro išskirtinės visuotinės vertės (IVV) atributų atžvilgiu“ 
didžiąją dalį sudaro ne pati ekspertizė, bet į jos tekstą įterpti ištisi oficialūs UNESCO tekstai anglų 
kalba ir pridėti lietuviški tekstai (skyreliai „2. Vietovė“, ir „3. Vietovės istorija ir išskirtinės visuotinės 
vertės atributų aprašas“) bei ICOMOS oficialaus dokumento4 perpasakojimas (skyrelis „4. Vilniaus 
istorinio centro išskirtinės visuotinės vertės (IVV) atributų vertės nustatymas“ ir didelė dalis skyrelio 
„5. Planuojamų plėtros darbų ir pokyčių aprašas“). Tokie dokumentai turėtų būti pateikiami tik kaip 
priedai, nes jų įterpimas į „Vertinimo projekto“ tekstą yra visiškai beprasmis ekspertizės 
informatyvumo požiūriu ir atlieka tik vieną vaidmenį – sudaro klaidinantį įspūdį, neva „Vertinimo“ 
apimtis yra didesnė nei iš tiesų. 

II.1.2. Skyrelio „3. Vietovės istorija ir išskirtinės visuotinės vertės atributų aprašas“ lentelėje 
„Trumpa santrauka“ anglų ir lietuvių kalbomis klaidinančiai pateikiami ne originalus angliškas tekstas 
ir jo vertimas, kaip atrodo iš lentelės, bet du skirtingi tekstai: angliškas – UNESCO patvirtintas 
oficialusis5, o lietuviškas – visai kitas ir iš kito dokumento – 1994 m. Vilniaus istorinio centro 
nominacinės bylos6. 

Be to, „Trumpos suvestinės“ originalas „Vertinime“ yra kupiūruotas – be jokių paaiškinimų ir 
nuorodų iškirpta viena iš esminių IVV apibrėžties dalių: „The plan is basically circular, radiating out 
from the original castle site. The street pattern is typically medieval, with small streets dividing it into 
irregular blocks, but with large squares inserted in later periods. The historic buildings are in Gothic, 
                                                            
4 ICOMOS tinklavietėje skelbiamas „Guidance on Heritage Impact Assessments for Cultural World Heritage 
Property“, ICOMOS, 2011 („Pasaulio paveldo vertybėms skirto poveikio paveldui vertinimo vadovas“): 
http://www.icomos.org/world_heritage/HIA_20110201.pdf 
5 Skelbiamas UNESCO Pasaulio paveldo centro tinklavietėje: http://whc.unesco.org/en/list/541/ 
6 Skelbiama Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos interneto svetainėje: 
http://www.unesco.lt/uploads/AD_Vilniaus%20senamiestis_nominacin%C4%97%20byla_LT.pdf 
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Renaissance, Baroque and Classical styles and have a distinct appearance, spatial composition, and 
elements of internal and external finishes. They constitute a townscape of great diversity and yet at 
the same time demonstrating an overarching harmony. The townscape is characterised by the general 
pattern of the town plan, the network of streets, squares and the boundaries of the plots. The elements 
of the urban pattern in relation to its natural setting also determine the specific silhouettes, 
panoramas and vistas that are preserved today“. 

Lentelės dalies „Vientisumas“ tekstas neatitinka nei angliškojo originalo, nei nominacinės bylos ir yra 
paimtas nežinia iš kur, nepateikiant jokių šaltinio nuorodų. Dalis „Autentiškumas“ iš dalies išversta 
netiksliai ir prirašant dalykų, kurių nėra originaliajame tekste. 

Visus šiuos tekstus reikia perkelti į priedus, o originalaus ir lietuviško teksto neatitikimus – 
pašalinti. 

II.1.3. Skyrelyje „Vilniaus istorinio centro išskirtinės visuotinės vertės (IVV) atributų 
aprašymas“ neteisingai nurodytos IVV neatsiejamosios savybės („Vertinime“ vadinamos 
„atributais“). Čia teigiama, neva „Vilniaus istorinio centro išskirtinės visuotinės vertės (IVV) apraše, 
patvirtintame 37-oje UNESCO Pasaulio paveldo komiteto sesijoje (sprendimas Nr. 37 COM 8E, 
WHC-13/37.COM/8E, 254 p.), išskiriami šie Vilniaus istoriniam centrui išskirtinę visuotinę vertę 
suteikiantys atributai: miestovaizdis (townscape); radialinis miesto planas (gatvių struktūra (street 
pattern): posesijos, skverai); gotikos, renesanso, baroko ir klasicizmo stilių pastatai (buildings of 
special character; historic buildings in Gothic, Renaissance, Baroque and Classical styles); 
perspektyvos, panoramos, siluetai (vistas, panoramas, silhouettes); morfologija (spatial composition).“ 
Šis teiginys yra klaidingas keliais požiūriais: 

(a) IVV nustato Pasaulio paveldo komitetas ir ji negali būti kvestionuoja keičiama nacionaliniu 
lygmeniu. Jei valstybė Konvencijos narė nori pakeisti tos teritorijoje esančios pasaulio paveldo 
vertybės IVV, ji privalo veikti pagal Konvencijos nustatytas procedūras ir teikti prašymą Pasaulio 
paveldo komitetui, kuris vienintelis gali priimti tokius sprendimus. ICOMOS nacionalinis komitetas 
turi teisę siūlyti nacionalinei vyriausybei IVV pakeitimus, tačiau pats negali IVV aiškinti kitaip, nei 
patvirtina. 

(b) IVV yra vieninga, todėl negalima iš IVV aprašo ištraukti (pasak „Vertinimo“ autorių „išskirti“) tik 
tų neatsiejamųjų savybių, kurios „patinka“ arba „nepatinka“. 

(c) IVV neatsiejamosios savybės glūdi visuose ją formuojančiuose materialiuose ir nematerialiuose 
pasaulio paveldo vietovės elementuose, jų autentiškume ir vientisume, taip ir reikia į šiuos elementus 
žiūrėti. 

(d) „Vertinime“, savavališkai pakeičiant IVV aprašą, vietoje konkrečių Vilniaus istorinio centro 
savybių klaidingai nurodytas vien elementarių, bet kuriai urbanizuotai struktūrai būdingų sandaros 
elementų. Iš tiesų IVV aprašo originale šis IVV fragmentas apibrėžtas kitaip ir konkrečiau: „Planas 
daugiausiai žiedinis, su iš piliavietės spinduliais einančiomis gatvėmis. Gatvių struktūra būdingai 
viduramžinė, su mažomis gatvelėmis, skaidančiomis ją į netaisyklingus kvartalus, ir su į ją 
įsiterpiančiomis didelėmis vėlesniais laikotarpiais atsiradusiomis aikštėmis. Istoriniai pastatai yra 
gotikos, renesanso, baroko bei klasicizmo stilių ir pasižymi skirtingu pavidalu, erdvine sąranga ir 
vidaus bei išorės dekoro ir apdailos elementais. Jie sudaro miestovaizdį, pasižymintį labai didele 
įvairove ir tuo pat atskleidžiantį visaapimančią darną. Miestovaizdį charakterizuoja bendrasis miesto 
planas, gatvių, aikščių ir posesijų ribų tinklas. Miesto sąrangos elementai sąryšyje su savo gamtine 
aplinka taip pat lemia savitus ir iki šiol išlikusius siluetus, panoramas ir perspektyvas. Nuolatiniai 
atstatymai, kurių prireikdavo dėl įvairių negandų, sukūrė mieste daug ypatingo charakterio pastatų, 
įskaitant katedrą, rotušę, Tyzenhauzų, Rensų, Pacų ir Masalskių rūmus. Daug išlikusių ankstesnių 
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pastatų buvo perstatyti arba atnaujinti Vilniaus baroko mokyklos stiliumi, vėliau palikusiu atspaudą 
didesnėje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teritorijoje“. 

II.2. Dėl IVV supratimo „Vertinimo projekte“ 

„Vertinimo“ skyrelyje „4. Vilniaus istorinio centro išskirtinės visuotinės vertės (IVV) atributų 
vertės nustatymas“, matyt, neįsigilinus, kas yra „Pasaulio paveldo vertybės IVV aprašas“, Vilniaus 
istorinio centro IVV dar labiau iškraipoma – teigiama, kad „atsižvelgiant į Vilniaus istorinio centro 
išskirtinės visuotinės vertės (IVV) apraše pateiktą informaciją, bendra Vilniaus istorinio centro vertė 
yra „sukurtas paveldas ar istorinis miestovaizdis“. 

Iš tiesų „Aprašas“ nėra kažkokia jame „pateikta informacija“. Tai oficialus dokumentas, nustatantis 
konkrečios pasaulio kultūros paveldo vertybės IVV neatsiejamąsias savybes, autentiškumą ir 
vientisumą. Kiekvienos pasaulio paveldo sąraše esančios vertybės išskirtinę visuotinę vertę, 
autentiškumą ir vientisumą nustato Pasaulio paveldo komitetas, kai vertybė įtraukiama į Pasaulio 
paveldo sąrašą. Pasaulio paveldo komiteto patvirtintoji vertybės IVV negali būti kvestionuojama ir 
keičiama nacionaliniu lygmeniu. IVV apima ne tik vertingąsias savybes, bet ir saugomos paveldo 
vertybės autentiškumą ir vientisumą, kurių išsaugojimas bei palaikymas yra visos su šia vertybe 
susijusios veiklos vertinimo pagrindas. Todėl valstybė privalo laikytis to, ką nustatė Retrospektyvusis 
išskirtinės visuotinės vertės aprašas. Pakeisti aprašą įmanoma tik vienu būdu – dėl aprašo peržiūros 
kreiptis į Pasaulio paveldo komitetą, kuris ir priimtų sprendimą dėl keitimo arba nekeitimo. 

Todėl, kalbant apie IVV, „bendra Vilniaus istorinio centro vertė“ yra ne kažkoks „sukurtas paveldas 
ar istorinis miestovaizdis“, kaip teigiama „Vertinime“, bet konkrečiai ir visais atžvilgiais tai, kas 
Pasaulio paveldo komiteto patvirtinta „Retrospektyviame IVV apraše“7, būtent, kad „Vilnius 
istorinis centras yra Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės politinis centras nuo 13 amžiaus iki 18 a. 
pabaigos, turėjęs nepaprastą įtaką didelėje Rytų Europos dalyje. Nepaisant priešų antplūdžių ir dalinių 
griovimų, jis išsaugojo įspūdingą gotikos, renesanso, baroko ir klasicizmo pastatų kompleksą, o taip 
pat savo viduramžišką suplanavimą ir gamtinę aplinką“ (žr. http://whc.unesco.org/en/list/541/ ), toliau 
detalizuojant IVV „Trumpoje suvestinėje“ (ten pat). 

Pažymėtina, kad viena iš išskirtinės visuotinės vertės neatskiriamųjų savybių yra LDK laikais 
klestėjusi Vilniaus baroko architektūros mokykla. Misionierių ansamblis yra vienas iš iškiliausių 
šios mokyklos kūrinių, sukurtas garsiausio šios mokyklos kūrėjo Jono Kristupo Glaubičiaus. Taip pat 
pažymėtina, kad užmiesčio baroko architektūros ansambliams būdingas įspūdingas kraštovaizdžio 
panaudojimas – Misionierių ansamblyje žalią kalvą vainikuojanti išlaki bažnyčia, kylanti virš 
horizontalaus pagrindo – vienuolyno statinių. Nominacinėje byloje Misionierių bažnyčios ir 
vienuolyno kompleksas yra priskirtas reikšmingiausiems Senamiestyje: „Istorijos požiūriu, 
pagrindiniai pastatai ir jų kompleksai priklauso šešioms didelėms grupėms: a) Pilis-Katedra; b) 
Bernardinų–Šv. Onos–Šv. Mykolo–Švč. Mergelės Marijos bažnyčios; c) Šv. Jonų bažnyčia–
Universitetas-Generalgubernatoriaus rezidencija (dabartinė Prezidentūra); d) Aušros Vartai–Šv. 
Teresės bažnyčia –Šv. Dvasios cerkvė–Bazilijonų bažnyčia–Nacionalinė Filharmonija; e) Šv. 
Mikalojaus-Pranciškonų-Liuteronų bažnyčios; f) Vizitiečių-Misionierių bažnyčios.“8  

Tačiau nei „Statybos projekte“, nei „Vertinime“ nėra nei šio kraštovaizdinio ansamblio analizės, nei 
poveikio jam vertinimo. 

                                                            
7  Pasaulio paveldo komiteto sprendimas WHC-13/37.COM/8E, p. 253–255. Interneto prieiga: 
http://whc.unesco.org/en/documents/123407) 
8 Lietuviškas vertimas skelbiamas: 
http://www.unesco.lt/uploads/AD_Vilniaus%20senamiestis_nominacin%C4%97%20byla_LT.pdf 
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II.3. Dėl poveikio vertinimo  

II.3.1. Vertinimo pagrindas 

Pripažindamas vertybę pasaulio paveldu, Pasaulio paveldo komitetas nustato jos IVV, autentiškumą ir 
vientisumą pagal faktinę vertybės būklę įrašymo metu. Įrašius vertybę į pasaulio paveldo sąrašą, ši 
būklė tampa vertybės status quo ir poveikių vertinimo pagrindu.  

„Vertinime“ teisingai pastebėta, kad „toks pakeistas [t.y., užimamas šiuolaikinės ligoninės – JM] 
sklypas buvo ir Vilniui patekus į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą“. Tačiau nutylėta, kad drauge 
pateko ir tuo metu egzistavęs sovietinis ligoninės užstatymas, o tai reiškia, kad įtraukimo metu jis 
nelaikytas kliūtimi vienos iš Senamiesčio dominančių – Misionierių ansamblio – vertei, autentiškumui 
ir vientisumui. Todėl buvo privalu lyginamai įvertinti abiejų objektų – sovietinių ligoninės 
korpusų ir siūlomos naujos statybos poveikį paveldui. Tokios analizės „Vertinime“ nėra. 

II.3.2. UNESCO ir ICOMOS poveikio pasaulio paveldui vertinimo principai ir metodai 

Poveikio pasaulio paveldui vertinimo principus ir metodiką nustato atitinkami UNESCO pasaulio 
paveldo komiteto teisės aktai ir jiems įgyventi priimti ICOMOS dokumentai. 

ICOMOS Pasaulio paveldo vertybėms skirto poveikio paveldui vertinimo vadovas9 nustato, kad, 
atliekant poveikio paveldui vertinimą, būtina į pasaulio paveldo vertybę žvelgti kaip į vientisą darinį10 
kuris išreiškia IVV. IVV atspindi neatsiejamųjų savybių įvairovė, o norint išlaikyti IVV, apsaugos 
reikia būtent šioms neatsiejamosioms savybėms. Todėl poveikio paveldui vertinimo procese reikia 
atsižvelgti į bet kokį siūlomo projekto poveikį šioms neatsiejamosioms savybėms arba jų keitimą, tiek 
kiekvienai atskirai, tiek ir visoms bendrai, o ne vadovautis standartiniu receptorių komplektu 
(Vadovas, 1-a p.). Vertinimas turi atsakyti į klausimus: „Kokiam paveldui kyla grėsmė ir šis paveldas 
yra svarbus – koks jo įnašas į IVV“, „Kaip kaita arba siūlomas vystymas paveiks IVV“ ir „Kaip 
galima išvengti šių padarinių, juos sumažinti, pašalinti arba kompensuoti“ (ten pat, 2-2-1 p.). 

UNESCO Pasaulio paveldo konvencijos įgyvendinimo gairės11 nustato, kad „pagal (i)–(vi) kriterijus 
įrašytų vertybių atveju reikia, kad vertybės ir (arba) jos reikšmingų požymių fizinis audinys būtų 
geros būklės, o irimo procesas – kontroliuojamas. Turi būti įtraukta didelė dalis elementų, kurie būtini 
kaip vertybėje glūdinčios vertės visuotinumo nešėjai. Taip pat turi būti palaikomi ryšiai ir dinamiškos 
funkcijos, esminės savitam kultūrinių kraštovaizdžių, istorinių miestų arba kitų gyvųjų vertybių 
charakteriui“ (Gairės, 89 p.). Dėl autentiškumo nustatyta, kad „priklausomai nuo kultūros paveldo ir 
jo kultūrinio konteksto tipo, galima manyti, kad vertybės atitinka autentiškumo sąlygas, jeigu jų 
kultūrines vertes teisingai ir patikimai išreiškia neatsiejamųjų savybių įvairovė, įskaitant formą ir 
kompoziciją, medžiagas ir medžiagiškumą, naudojimą ir funkcijas, tradicijas, technologijas ir 
priežiūros sistemas, buvimo vietą ir supančiąją aplinką (apsuptį), dvasia ir jausmus (Gairės, 82 p.). 

II.3.3. „Vertinimo“ atitiktis UNESCO ir ICOMOS nustatytiems poveikio vertinimo principams 
ir metodams 

„Vertinime“ neatsižvelgus į oficialiąją IVV apibrėžtį ir į UNESCO bei ICOMOS nuorodas dėl to, 
kaip būtent reikia suprasti ir vertinti IVV bei jai daromą poveikį, taip pat savavališkai pakeitus ir 
susiaurinus IVV (žr. Pastabų ir siūlymų II.1.3 ir II.2 dalis), vertinant poveikį taip pat padaryta 
esminių klaidų: 

                                                            
9 Op. cit. 
10 Angl. single entity 
11 Skelbiamos UNESCO pasaulio paveldo centro tinklavietėje: http://whc.unesco.org/document/137843 
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(a) atsisakyta pripažinti tiek IVV priskirtą Vilniaus istorinio centro raidos laikotarpį (XIII–
XVIII amžius), tiek vieną iš IVV neatsiejamųjų savybių – Vilniaus baroko mokyklą12, 
atitinkamai neįvertintas ir poveikio joms. 

Misionierių ansamblis ant Išganytojo kalvos yra viena ryškiausių šios mokyklos viršūnių ir vienas 
iškiliausių Vilniaus kraštovaizdžių. Juo žavėjosi daugelis kartų. Netgi tuomet, kai Lietuvą aneksavo 
Rusijos imperija, ir carinė valdžia, žiauriai persekiodama katalikų bažnyčią, uždraudė misionierių 
vienuolijos veiklą, dekretu nurodydama, kad nė jų vardas nebūtų minimas, o bažnyčią parmerkė 
sunaikinimui, Vilniaus architektai. 

„Statybos projekte“ šių kultūrinių prioritetų nėra. Priešingai, iš jo argumentacijos matyti, kad 
vertingesniu laikomas carinės aneksijos laikotarpis, kuomet vienuolyno ansamblis planingai naikintas, 
siūloma tęsti arba „atkurti“ tuomet atsiradusius ansamblio pavidalus.  

„Vertinime“ reikėjo ne tik įvardyti šį vertybinių prioritetų sukeitimą, bet ir įvertinti, kiek jis pagrįstas 
ir tinkamas paveldo apsaugos požiūriu, ypač tuomet, kai pabrėžtinai neatsižvelgiama į IVV 
neatsiejamąsias savybes. Tačiau dėl to nepasisakyta. Dar daugiau, iš „Vertinimo“ teksto matyti, kad jo 
autoriai šiš esmės pritaria šiam prioritetų sukeitimui, t.y., unikalaus Vilniaus baroko mokyklos kūrinio 
– kraštovaizdinio barokinio ansamblio ir vieno iš LDK sostinės simbolių nuvertinimui. 

(b) „Vertinime“ teisingai įvardyta kaita, suplanuota Misionierių ansamblyje: panoramos ir siluetai 
„papildomi“, reljefas „išryškinamas“, gatvių išklotinės „atkuriamos“, „morfotipai“ ir vidinė kvartalų 
užstatymo struktūra „atkuriama“, „papildoma“ ir ‚,išvystoma“ [tačiau nepastebėta, kad jokių 
„kvartalų“ vieningame vienuolyno ansamblyje nebuvo ir iš esmės negalėjo būti, o „morfotipai“ 
apskritai netaikytini unikalių vienetinių kūrinių atveju – JM], dalis istorinės perspektyvos „dengiama“, 
„nesusiformavusi“ urbanistinė struktūra [vėlgi nepastebint, kad „nesusiformavusią struktūra“ 
vadinamas Misionierių ansamblis – JM] „keičiama“ ir „išvystoma“.  

Tačiau „Vertinimo projekto“ autoriai, nežinia kodėl, nepaminėjo, kad paveldosaugos požiūriu šis 
„Statybos projekto“ siūlomas Misionierių ansamblio „taisymas“ turi sisteminį trūkumą – apskritai 
nėra pagrįstas moksliniais duomenimis, kurie būtini tiek „atkūrimui“, tiek „papildymui“, 
„išryškinimui“ bei „išvystymui“, o duomenų nėra, nes ansamblio, įskaitant Išganytojo kalvą, 
moksliniai tyrimai neatlikti, nepakankami arba nekokybiški.  

(c) „Vertinime“ nepakankamai atsižvelgtą į tai, kad paveldas yra kultūros vertybė, saugoma dėl savo 
istorinių prasmių ir reikšmių, kaip konkretus, materialus ir tikras (autentiškas) praeities liudijimas. 
Todėl, kaip minėta, poveikis paveldui irgi turi būti vertinamas ne atsietai nuo to paveldo istorinių, 
meninių bei kultūrinių prasmių ir ne abstrakčiai, bet konkrečiai, į paveldą žvelgiant kaip į autentišką ir 
nepakartojamą praeities dokumentą. Vertinant poveikį IVV, daromą per šio ansamblio kaitą, reikėjo 
visų pirma įvertinti, ar siūloma kaita labiau atskleidžia LDK sostinės įvaizdį ir jį reprezentuojantį 
iškilų barokinį Misionierių ansamblį, ar jį menkina, ir kokį poveikį ji daro Vilniaus viduramžių 
struktūrai bei gamtiniam kontekstui – visų pirma tiesioginiam – Išganytojo kalvos Vilnios slėnyje. 
Tokio vertinimo nėra. 

Neteisingai ir netinkamai supratę IVV neatsiejamąsias savybes, jų raišką, autentiškumą, vientisumą, 
taip pat neturėdami ansamblio raidos mokslinių tyrimų duomenų, „Vertinimo projekto“ autoriai iš 
esmės neturėjo ir vertybinių kriterijų planuojamos kaitos poveikiui įvertinti, todėl faktiškai 
įvertino ne poveikį IVV ir unikaliam Senamiesčio ansambliui.  

                                                            
12 Žr. Aprašą 
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Atitinkamai neteisingai konstatuota, esą „poveikio ar pakeitimų mastas nedidelis, pagal skirtingus 
atributus svyruoja tarp poveikio nebuvimo iki vidutinio poveikio dydžio; bendras poveikis objekto 
[t.y., viso Senamiesčio – JM] savybėms svyruoja nuo naudingo iki nežymiai neigiamo; neigiamas 
[nežymus] poveikis fiksuojamas aukštingumui (PP D korpuso aukštingumas) ir perspektyvoms“, taigi 
visumoje „planuojami darbai nepažeidžia Vilniaus išskirtinės visuotinos vertės (IVV)“, o 
įgyvendinti siūlomą kaitą „svarbu, aktualu ir labai naudinga, atsižvelgiant į poreikį, kad Vilniaus 
istorinio centro, įrašyto į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą teritorija būtų tinkamai sutvarkyta ir 
išvystyta  (darnios plėtros svarba ir socialinio-ekonominio gyvybingumo poreikis)“. 

Visumoje „Vertinime“ apskritai neatsakyta į du iš trijų ICOMOS vadove suformuluotų poveikio 
vertinimo klausimų (žr. II.3.2 dalį): „kokiam paveldui kyla grėsmė ir šis paveldas yra svarbus – koks 
jo įnašas į IVV“ ir „kaip galima išvengti šių padarinių, juos sumažinti, pašalinti arba kompensuoti“. Į 
trečiąjį iš šių klausimų – „kaip kaita arba siūlomas vystymas paveiks IVV“ – buvo atsakyta klaidingai, 
nes į jį neįmanoma atsakyti, pirmiau neišsiaiškinus, kokios yra IVV neatsiejamosios savybės, kurias ir 
kaip reikia vertinti konkrečiu atveju.  

Kadangi vertintas poveikis ne IVV, ne jos neatsiejamosioms savybėms, autentiškumui ir 
vientisumui, ši „Vertinimo“ dalis negali būti laikoma poveikio pasaulio paveldui vertinimu, kaip 
jį nustato Konvencijos įgyvendinimo gairės ir ICOMOS poveikio pasaulio paveldui vertinimo 
vadovas. Todėl Misionierių ansamblyje planuojamos kaitos poveikį pasaulio paveldui reikia 
įvertinti iš naujo. 

III. Konkrečios pastabos dėl kai kurių paveldosauginiu problemų „Statybos projekte“ ir 
požiūrio į jas „Vertinimo projekte“ 

III.1. „Vertinime“ būtina pasisakyti dėl projekto autorių projektavimo metodikos  

Pagal Ekspertizių nuostatus ICOMOS LNK ekspertas visais atvejais privalo visapusiškai įvertinti 
kultūros paveldo išsaugojimo bei atskleidimo problemas ir galimas grėsmes, aktyviai išsakyti savo 
poziciją dėl paveldo apsaugos gerinimo ir nenutylėti pastebėtų paveldui svarbių dalykų vien 
formaliais sumetimais, pavyzdžiui, jei užsakovas tiesiogiai apie juos neklausė (II d. 9.1.2 p.). 

Paveldo apsaugos požiūriu labai svarbu įvertinti šio projekto autorių taikomą projektavimo 
paveldo objekte metodiką, nes toks vertinimas:  

 Labai padėtų projekto autoriams ateityje išvengti paveldui žalingų klaidų, matomų projekte ir 
akivaizdžiai liudijančių, kad autoriai neturi profesinio pasirengimo architektūros ir urbanistikos 
paveldo konservavimo–restauravimo srityje, ypač nežino, kaip suprasti, interpretuoti bei 
panaudoti tyrimų duomenis. 

 Kaip gairės būtų naudingas daugeliui architektų, neturinčių profesinio pasirengimo paveldo 
apsaugos srityje, tačiau projektuojančių istorinėje aplinkoje. Juoba, kad dar 2005-05-18 Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 554 patvirtinto Lietuvos Respublikos architektūros 
politikos krypčių aprašo 34.5. punkte nustato: „Statytojo (užsakovo) interesų tenkinimas neturi 
kenkti visuomenės interesams architektūros ir urbanistikos, paveldo apsaugos, kraštovaizdžio, 
ekologijos ir kitose svarbiose srityse.“ Kadangi šiuo atveju viešasis interesas išsaugoti paveldą yra 
aiškiai ir seniai apibrėžtas – Vilniaus senamiestis ir Misionierių ansamblis yra paminklai, Vilniaus 
senamiestis – pasaulio paveldo vietovė, akivaizdi sklypo savininko (o drauge ir jo samdomų 
architektų) prievolė užtikrinti paveldo apsaugą. Todėl Vertinimas turėtų apimti ir šį projekto 
poveikio aspektą. 
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 Galbūt padėtų ICOMOS LNK suformuluoti ir pateikti Kultūros ministrui NKPAĮ pataisą dėl 
privalomos mokslinio vadovo pareigybės kiekviename poveikį paveldui galinčiame daryti 
statybos projekte – juk tokių paveldosauginių klaidų apstu daugelyje iš jų.   

III.1.2. Projekto planuojamos veiklos nėra paveldosauginės  

„Statybos projekto“ autoriams „Vertinime“ reikėtų išaiškinti, kad visais autentiškumo keitimo 
atvejais, privalu pateikti paveldosauginius pagrindus ir motyvacijas, t.y., paveldo vertėmis ir 
mokslinėmis analizėmis pagrįstų, kodėl vienur arba kitur nusprendė nesaugoti, pakeisti, atkurti ir pan. 
Dabartiniame „Statybos projekte“ tokių pagrindų nepateikta, todėl atrodo, jog autoriai keičia vertybę 
laisvai, tik savo nuožiūra.  

Pavyzdžiui, „Statybos projekte“ nurodyta: „Projekto koncepcija vystoma papildant egzistuojantį, per 
šimtmečius susiformavusį, miesto urbanistinį audinį. Tūriais kuriamas kintančių perspektyvų 
scenarijus būdingas senamiesčio gatvelėms. Atkuriama istorinė sklypo paskirtis – sodas. Jis dalinamas 
į privačias, bendruomenės ir miestiečio erdves. Pratęsia Misionierių sodų šlaitą, kuria naujas erdves 
ilsėtis, bendrauti ir grožėtis Vilniaus senamiesčio panorama. Subačiaus gatvės išklotinės pulsas 
sustiprinamas atkuriant istorinio pastato tūrį pietvakariniame sklypo kampe“. Daugiau teksto nėra, 
išskyrus keletas trumpų, bet esminių pastabų brėžiniuose13. Brėžinyje „2.2.3. Sklypo planas“ 
nurodyta, jog „urbanistinis tūrio užstatymas atkuriamas pagal atkastus stulpinius buvusio tūrio 
pamatus“. Deja, autoriai nepaaiškina, ką vadina „urbanistiniu tūrio užstatymu“ ir kaip numato „atkurti 
tūrį“ vien pagal pamatus [nes šio neišlikusio statinio pavidalas netyrintas, netgi nenustatyta, kad tai 
buvusi misionierių išlaikoma mokykla–konviktas – JM]. 

Taip „Statybos projekte“ nepagrįsta, kodėl, užuot saugojus vertybių bei jų konkrečių dalių, kuriose 
projektuojama, autentiškumą, nuspręsta jį mažinti, būtent: 

(a) „papildyti“ „egzistuojantį, per šimtmečius susiformavusį, miesto urbanistinį audinį“ ir konkrečiai 
kurį; 

(b) „tūriais kurti kintančių perspektyvų scenarijų būdingas senamiesčio gatvelėms“ [nepaaiškinant, to, 
kodėl manoma, jog ant Išganytojo (Misionierių) kalvos kada nors būta „senamiesčio gatvelių“, nors jų 
buvimo nepatvirtina jokie tyrimai); 

(c) „sustiprinti“ (t.y., keisti) „Subačiaus gatvės išklotinės pulsą“. 

(d) „atkurti sodą“, niekaip nepaaiškinant, kodėl „sodu“ vadinama daugiabučiais namais tankiai 
užstatyta teritorija virš požeminės, 6 m aukščio automobilių aikštelės, su vejų fragmentais tarp kietos 
dangos kiemų, takų ir laiptų, o visa ši statyba „sodo atkūrimu“.  

„Vertinime“ apie tai nepasisakyta. O juk pagal Želdynų įstatymą toks užstatymas nėra nei „sodas“ 
(nes „miesto ar miestelio sodas – ramiam poilsiui ir renginiams skirtas ne mažesnis kaip 0,5 hektaro 
atskirasis želdynas, kurio lajų glaudumas – ne mažesnis kaip 70 procentų; Želdynų įst., 2 str. 12 d.), 
nei „istorinis želdynas“ (nes „istorinis želdynas – bet kokio dydžio želdynas, turintis išliekamąją 
stilistinę, meninę vertę arba priklausantis svarbiems urbanistinės raidos etapams, susijęs su 
visuomenės, kultūros ar valstybės įvykiais arba asmenybėmis“; Želdynų įst., 2 str. 5 d.), o siūloma 
statyba nėra „sodo atkūrimas“ (nes „istorinio želdyno atkūrimas – kompleksinis želdyno tvarkymas, 
kai grąžinama autentiška želdyno struktūra ir kompozicija“; Želdynų įst., 2 str. 4 d.).  

Pasaulio paveldui taikytini ir atitinkami ICOMOS doktrininiai dokumentai, todėl „Vertinimas“ turėjo 
remtis ir ICOMOS istorinių parkų ir sodų chartija (Florencijos chartija) (1982), kuri papildo 

                                                            
13 Dalyje „2.2. Sklypo planas (Tvarkybos projektas. Rekonstrukcija)“ 
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Venecijos chartiją šioje konkrečioje srityje ir pagal kurią „istorinis parkas arba sodas yra architektūros 
ir sodininkystės sukurta kompozicija, kuri yra visuomenės interesas istoriniu arba meniniu požiūriu“, 
todėl jis turi būti laikomas paminklu (1 str.), „istorinis parkas arba sodas yra architektūrinė 
kompozicija, kurios sudėtinės dalys pirmiausia augmeninės, todėl gyvos –  tai reiškia, kad jos 
netvarios ir atnaujintinos. Kita vertus, jo pavidalas atspindi amžiną balansavimą tarp metų laikų ciklo, 
gamtos augimo ir mirties ir tarp menininko bei amatininko troškimo nuolat išlaikyti jį nepakitusį (2 
str.). Istorinis parkas arba sodas kaip paminklas turi būti saugomas pagal Venecijos chartijos dvasią. 
Tačiau tai gyvasis paminklas, todėl jo išsaugojimas turi vadovauti konkrečiomis taisyklėmis, kurias 
nustato ši Chartija (3 str.). Istorinio parko arba sodo kompozicija apima: jo planą ir topografiją, 
augmeniją, įskaitant jos rūšis, proporcines dalis, spalvinius sprendimus, erdviškumą ir atitinkamą 
aukštį; struktūrinius ir puošybinius ypatumus; vandenis, jų tėkmę, dangaus atspindžius (4 str.) ir t.t. 
(žr. pridedamą Florencijos chartijos tekstą).  

Pažymėtina, kad „Statybos projekte“ apskritai nėra Misionierių sodo tyrimų: nenustatyta jo istorinė 
simbolinė ir kultūrinė reikšmė Vilniui, istorinės ribos, morfologinė raida ir pan. Nenurodyti netgi sodų 
plotai. O juk XIX a. vizitacijų aktuose ir kituose misionierių kongregacijos archyviniuose 
dokumentuose pateikiami ne tik visų trijų sodų plotai (didysis apie 12 margų, su 3 tvenkiniais, kitas 
2,5 margo, trečias 1 margo), bet ir aprašoma, kiek ir kokių medžių ten augo, nestinga ir planų bei 
nuotraukų).   

„Vertinime“ būtina nurodyti, kas paveldosaugoje laikytina „sodo atkūrimu“ ir kokių mokslinių 
duomenų reikia sodo atkūrimui pagrįsti. 

(e) „Statybos projekto“ sprendiniai „nesaugoti“, „nesaugotinas“ irgi pateikiami be jokių mokslinių 
pagrindų: 

Pavyzdžiui, brėžinyje „2.2.3. Sklypo planas“ nurodyta „1845–1942 medinio ūkinio pastato pamatas – 
nesaugotinas“, „1845–1940 metų stulpinių pamatų eilė – nesaugotina“. Tačiau prie tų pačių pamatų 
nurodyta priešingai: „urbanistinis tūrio užstatymas atkuriamas pagal atkastus stulpinius buvusio tūrio 
pamatus“. Nepaaiškinta, kodėl XIX a. vid. statinių liekanos yra nesaugomos, ir kaip jos gali būti tuo 
pat metu ir nesaugomos, ir saugomos.  

Kita vertus, jokiais tyrimais nepatvirtinta, kad tai „ūkinis pastatas“. Iš tiesų šioje vietoje nuo XIX a. 
pradžios, o gal ir anksčiau buvo misionierių mokykla-konviktas ir (arba) jų išlaikoma parapijinė 
mokykla. Mokykla buvo svarbi misionierių švietėjiškos veiklos ir vienuolijos funkcinės programos 
dalis (vienuolyne veikė keli konviktai, seminarijos, o šalia – misionierių valdoma ir prižiūrima 
Vaikelio Jėzaus prieglauda), todėl ji negali būti skelbiama „nevertingu statiniu“. Dar daugiau, būtina 
atlikti tyrimus, kad būtų identifikuoti visi vienuolyno vakariniame kieme prie Subačiaus g. buvę 
statiniai, kurių pamatai 2015 m. aptikti archeologų.   

III.1.3. Nepateikti ir kiti paveldosauginiai sprendinių pagrindai, nenurodyta, kaip šie 
sprendiniai pakeis paveldo vertybę – Misionierių ansamblį. 

„Vertinime“, nežinia kodėl, nepasisakyta dėl keleto sprendinių, kurie yra abejotini 
paveldosauginiu požiūriu, ypač tokiame unikaliame ansamblyje: 

(a) Siūlomoji statmenų šlaitui kietos dangos takų „grėblio“ sistema. Šio „grėblio“ geometrija 
disonuoja su kraštovaizdiniu, gamtišku Išganytojo kalvos šiaurinio šlaito pobūdžiu, nesyk aprašytų 
angeliškojo (kraštovaizdinio) misionierių sodo pavidalu, neturi takumo, kuris yra neatsiejama 
Vilniaus kraštovaizdžio savybė, ryškėjanti ir dabartiniuose viešuosiuose šlaito takuose.  
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(b) „Statybos projekto“ 2.4 dalis „Atkuriamas istorinis reljefas“ paveldosauginiu požiūriu abejotina 
keliais aspektais (žr. ir I.1 dalį): 

 Pirma, vien dėl paties nežinia ką reiškiančio ketinimo „atkurti istorinį reljefą“. Tai apskritai 
neįmanoma, nes tektų nukasti ir vėl supilti visus buvusius istorinius sluoksnius – nuo įžemio iki 
mūsų dienų. Atkurti įmanoma tik konkrečiu istorijos laikotarpiu buvusį reljefą. 

 Antra, apskritai neįmanoma „atkurti kultūrinį sluoksnį“, o „Statybos projekte“ niekur 
nepaaiškinama, kaip ketinama tą padaryti. 

 Trečia, norint „atkurti istorinį reljefą“, pirmiau reikia pirma žinoti, kokio jo būta, t.y., nustatyti 
Išganytojo kalvos paleoreljefo natūralią ir antropogeninę raidą, esminius reljefo pokyčius, vėliau 
išnykusias arba pakitusias reljefo makro– ir mikroformas, taip pat siūlomo atkurti laikotarpio 
toposo vaizdą. Tai daroma gamtos mokslų, geografijos ir kartografijos lyginamaisiais tyrimais. 
Tokių tyrimų nėra nei „Statybos“ projekto, nei Specialiojo plano tyrimų sąraše, taip pat nepateikta 
nuorodų į jokius kitus (išorinius) tyrimus, tokiais duomenimis niekur nesiremiama, taigi 
akivaizdu, kad nėra nei reikiamų tyrimų, nei atitinkamų žinių. Žvalgomieji architektūriniai tyrimai 
– iš esmės negali suteikti žinių „istoriniam reljefui atkurti“. 

 Ketvirta, visiškai nepagrįstai siūloma „atkurti“ ne visą tam tikro laikotarpio kalvos reljefą, o tik jo 
nedidelę dalį. Toks „atkūrimas“ iš esmės iškreiptų autentiškąjį kalvos pavidalą. 

Pažymėtina, kad kalva yra kraštovaizdžio darinys, todėl į jos pavidalą reikia žiūrėti kompleksiškai: 

 Pirma, kalva neturėtų tapti lėkštesnė – juk, kaip matyti, iš XIX a. ikonografijos, ji buvo gan stati, 
išlaki, kylanti virš miesto; norint išsaugoti jos proporcijas, žeminant viršūnę, tiek pat reikėtų 
gilinti ir pagrindą, t.y., Maironio g. (kas utopiška ir beprasmiška – ypač palyginti su autentiškumo 
saugojimu) 

 Antra, netirta ir neįrodyta, kad, statant Misionierių ansamblį, kalvos viršūnės žemės lygis buvo 
toks, kaip XVI a. (kurį siūloma „atkurti“), nenustatyta, kaip toks šlaito dalies žeminimas paveiktų 
Misionierių ansamblio architektūrinę raišką: ar ji nepakistų, o jei pakistų – kaip ir kiek 

 Trečia, neteisingai teigiama, esą žemės lygis žeminamas seniesiems radiniams eksponuoti. Iš tiesų 
eksponuojama tik dalis atkastojo kelio, o kita atsiduria tame plote, kur projektuojamas namas, o 
„Statybos projekte“ nepateikta nuorodų, kaip būtent ji bus ten saugoma ir eksponuojama. 

Iš esmės visiškai pakaktų eksponuoti kelią jam skirtame įgilinime, kaip įprasta atkastų 
archeologinių liekanų ekspozicijoms (dėl saugumo gilią, bet siaurą ekspozicinę iškasą galima 
dengti stiklu, kas irgi įprasta archeologinėms ekspozicijoms. 

Jei žemės paviršių siūloma nukasti, atkuriant ankstesnio laikotarpio reljefą, kodėl siūloma 
užstatyti, o ne eksponuoti keturių aptiktų to laikotarpio statinių pamatų vietas? 

 Ketvirta, neišnagrinėta, kaip vizualiai pasikeis kalvos su vienuolyno ansambliu morfotopas (juk 
XVI a. dar nebuvo nei vienuolyno, nei prieglaudos, tačiau stovėjo gynybinė siena ir bastėja). 

„Vertinime“ nepasisakyta ir dėl kitų esminių archeologinių liekanų eksponavimo aspektu, 
apsiropojant nuorodą, kad dėl to dar reikia spręsti. Visgi „Vertinimas“ konkrečiau pasisakyti dėl 
apsaugos krypčių, taip įgyvendinant švietėjiškąją ICOMOS misiją.  

III.1.4. „Statybų projekte“ taikyta neteisinga morfotipų nustatymo metodika 
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Tačiau „Vertinime“ dėl to apkritai nepasisakyta: 

(a) Nenurodyta, kad „Statybos projekte“ neidentifikuotas vienuolyno ansamblio morfotopas. 

(b) Neįvertinta, kad ansamblis be jokio mokslinio pagrindo, „iš akies“ priskirtas morfotipui, kuris 
apskritai negali būti taikomas unikaliam ansambliui, ir kad „Statybos projekto autoriai“ klysta 
teigdami, esą: „1848 metų graviūroje „Misionierių bažnyčia“ matosi Subačiaus gatvės miestietiškas 
urbanistinis morfotipas. Gatvės perimetras urbanizuotas – kartu su Misionierių bažnyčios kompleksu 
teritorija sudaro komponentinio morfotipo užstatymą (KU), kuris yra būdingas bažnyčių ansambliams 
Vilniaus senamiestyje, kuris yra būdingas bažnyčių ansambliams Vilniaus senamiestyje. Šis 
morfotipas (KU - komponentinis morfotipas) yra siūlomas naujai projektuojamame „Misionierių 
Sodai“ gyvenamųjų namų kvartale. Komponentinis užstatymo tipas – perimetrinio ir atskirai 
stovinčios dominantės bendro naudojimo erdvėje atmaina, dažniausiai stichiško plano užstatymo 
struktūra, išorės perimetru uždara, kai užstatymas formuojamas blokuojant pastatus ir/ar toje erdvėje 
dominuojančius išskirtinės funkcijos atskirai stovinčius bendro naudojimo erdvėje statinius.“ 

Šiame teiginyje padaryta net keletas esminių morfotipo identifikavimo klaidų: 

 Pirma, neegzistuoja ir negalėjo egzistuoti joks vienas „būdingas bažnyčių ansambliams Vilniaus 
senamiestyje“ ir apskritai „bažnyčių ansamblių“ morfotipas. Miesto atžvilgiu skirtingai atrodė 
pavieniui stovėjusių bažnyčių (iš kurių tik viena kita priklausė vienuolijoms) ir vienuolynų su 
bažnyčiomis kompleksai. 

 Antra, vienuolynų komplekso užstatymo pobūdis (pastatų ir sklypo dalių tipologija, išdėstymas 
sklype, architektūriniai sprendimai ir pan.) tiesiogiai priklausė nuo vienuolijos (kongregacijos) 
regulos. Vienos vienuolijos palikdavo savo provincijoms gan didelę interpretacijos laisvę šiuo 
požiūriu, kitos, priešingai, buvo itin griežtos. Komplekso atvirumas ar uždarumas dar priklausė 
nuo vienuolijos klauzūros.  

 Trečia, kalbant apie misionierius (Šv. Vincento Pauliečio kunigų misionierių kongregaciją), 
negalima pamiršti, kad vienas svarbiausių misionierių tikslų – gailestingumas ir labdara, jie steigė 
ir valdė ligonines bei prieglaudas (kuriomis rūpinosi Šv. Vincento Pauliečio gailestingųjų seserų 
(šaričių) kongregacija, taip pat buvo švietėjai, steigę vyskupijų seminarijas, konviktus, kitokias 
mokyklas  bei joms vadovavę. Šioje šviesoje Vaikelio Jėzaus prieglaudos atsiradimas – yra ne 
atsitiktinumas, bet dėsningos misionierių veiklos raiška, reikšmingas istorinis faktas, 
atskleidžiantis dvasinį kultūrinį ansamblio vieningumo pagrindą. 

Visa ši misionierių vienuolyno komplekso istorija netyrinėta, užsienyje esantieji misionierių 
archyvai neperžiūrėti, o be šių mokslinių duomenų nėra jokio pagrindo kalbėti apie jo 
„morfotipus“. 

 Ketvirta, Misionierių ansamblis yra nepakartojamas ir itin meniškas senovės architektūros 
kūrinys. Todėl svarbu ne suvesti jį į standartus, bet identifikuoti ir išsaugoti būtent jo 
nepakartojamumą, tik jam būdingus ypatumus. Jo morfotipo, tipiškų savybių, analogų galima 
būtų rasti tik plačiame Vidurio Europos vėlyvojo baroko vienuolynų architektūros, misionierių 
kongregacijos vienuolynų tipologijos, o dar plačiau – Tridento susirinkimo suformuotoje 
programoje. Bet tokie tyrimai taip pat nebuvo atlikti. 

 Penkta, nenustatyta architektūrinė-meninė ansamblio koncepcija ir raida: kaip ansamblio sandara 
susijusi su kongregacijos regula, kur laikytasi bendrųjų taisyklių, o kur buvo savi, ypatingi 
sprendimai; kaip ansamblis susijęs su barokiniais užmiesčio vienuolynų kraštovaizdiniais 
sprendimais, su barokine kraštovaizdžio architektūra; kokie erdviniai ryšiai ir architektūriniai bei 
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kraštovaizdiniais sprendimai vienuolyno ansamblio viduje – kaip jie atspindi funkcinę ir 
architektūrinę ansamblio statinių tarpusavio hierarchiją ir kt.; kaip juos pakeitė vienuolyno 
uždarymas ir prieglaudos perdavimas į kitas rankas (stačiatikiams) ir t.t. 

Visi šie tyrimai taip pat nedaryti, o be jų neįmanoma teisingai nuspręsti, kas ansamblyje saugotina 
ir atkurtina, o kas ne. 

 Penkta, nemotyvuotai „atkūrimo“ pagrindu pasirinktas ne vienuolyno suklestėjimo, bet jo 
naikinimo laikotarpis, kuomet vienuolynas buvo uždarytas, caro valdžios vykdant masišką 
katalikiškųjų vienuolynų uždarymą ir jų turto konfiskavimą (kaip represinę priemonę po 1831 m. 
ir 1863 m. sukilimų ir pradėtą vykdyti rusifikaciją).  

III.1.5. Kitos pastabos dėl „Statybos projekto“ taikytos metodikos  
 
Paveldosauginiu požiūriu nepagrįsti ir kai kurie kiti „Statybos projekto“ siūlomi sprendiniai: 
(a) Painiojamas eksponavimas ir atkūrimas. 
(b) Užuot identifikavus unikalaus ansamblio autentiškumą, jis nepagrįstai atskiriamas nuo savo 
istorinio konteksto ir lyginamas su nei istoriškai, nei morfologiškai ne analogiškomis Senamiesčio 
erdvėmis. 
(c) Aukštis nustatomas ne ansamblio autentiškumo pagrindu, ar bent jau lyginant su ansamblį 
formuojančiais arba gretimais LDK laiku statiniais, bet su vėlyvuoju Subačiaus gatvės užstatymu 
(XIX a. pab. statytu triaukščiu daugiabučiu namu Subačiaus g. 17). 
(d) Paveldosaugos požiūriu neteisingai suprantamas ansamblio vaizdo autentiškumas, jo saugojimas ir 
netgi restauravimas, nepagrįstai manoma, kad istorija yra padriki, pabirę vizualiniai faktai, kuriuos 
galima laisvai dėlioti ir kaitalioti 

(e) Taip „taisant istorijos klaidas“ siūloma, pavyzdžiui, „atkurti svarbiausius ryšius su gretimybėmis“ , 
nors nei funkcinių, nei vizualinių ryšių su šiomis „gretimybėmis“ vienuolija regulos apibrėžtų 
gyvenimo ir veiklos ypatumų nei turėjo, nei galėjo turėti. 

Paminėta tik dalis paveldosauginiu dalykų, kuriuos privalėjo pastebėti ir įvertinti „Vertinimo 
projektas“. Kadangi tai nepadaryta, „Vertinimą“ būtina papildyti.  

III.1.6. Konkrečios pastabos dėl kultūros paveldo vertybės – Misionierių ansamblio 

„Statybos projekte“, kaip pirmiau specialiajame plane primygtinai pabrėžiama buvus du sklypus, ir 
įrodinėjama, neva Misionierių vienuolynas ir Vaikelio Jėzaus prieglauda buvo visai atskiri, savaip 
tvarkėsi ir nieko bendra neturėjo, tai joks ansamblis – tik greta stovėję statiniai.  

 Šie teiginiai neatitinka tikrovės. Formalus sklypo priskirimas anaiptol nereiškia, kad „viskas buvo 
atskirai ir savarankiškai, niekas nesiejo“. Nežinia kodėl, nekalbama apie pavaldumą ir atsakomybę, 
tarsi formalios „sienos“ būtų svarbiau už po Vilnių kur kas plačiau besiskleidusį kilnų dvasinį 
vyksmą. O tvirtinimui, neva „tai joks ansamblis“ prieštarauja ne tik istorinė raida, bet ir ikonografiniai 
duomenys – taigi menotyriniais tyrimais nustatyti ansambliškumą tikrai įmanoma. Bet tai nepadaryta. 

Tikroji šio komplekso istorijoje būtina aiškiai skirti tris etapus: 

(1) Nuo įsikūrimo iki vienuolijos panaikinimo 1842 m., nors carinės represijos prasidėjo anksčiau. 

(2) Merdėjimo ir žlugimo dėl carinės rusifikacinės politika, ypač nukreiptos prieš katalikų bažnyčią.  

(2) Misionierių ir šaričių sugrįžimo ir bandymo iš naujo įsikurti, kai 1920 m. misionieriams grįžus į 
Vilnių, jiems buvo grąžinta bažnyčia ir tuomet katalikų bažnyčiai priklausiusi vienuolyno ir sodo 
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Daugiabutis gyvenamasis namas Subačiaus g. 20 Vilniuje                                                                      UAB “DO ARCHITECTS” Pilies g. 16, Vilnius 
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2 TECHNINIO PROJEKTO PARENGIMO PRIVALOMIEJI DOKUMENTAI 

2.1 Užsakovo pateikta projektavimo užduotis 20___ m. ________ mėn. ___ d. 

2.2 Specialieji architektūros reikalavimai (2016 01 28 Nr. AR 1782) 

2.3 Specialieji paveldosaugos reikalavimai (2015 12 11 Nr. EV-1054) 

2.4 Sklypo grunto geologiniai tyrinėjimai (atlikti 2015 m. 11 mėn. 06 d). 

2.5 Tvarkybos darbų projektavimo sąlygos (2015 07 13 Nr. TDV-44(12.9-V)) 

2.6 Sklypo inžinerinis topografinis planas (2016 04 20, A. Šerelio individuali įmonė,  kval. paž. 1GKV-273) 

2.7 Specialiojo plano sprendiniai (2015 08 31 Nr ĮV - 558 (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 761) 

2.8 Nekilnojamojo turto registro duomenų išrašas apie sklypą ir pastatus (Registro Nr.: 44/405081; 

Registro tipas: Žemės sklypas su statiniais; Sudarymo data: 2005-05-17; Adresas: Vilniaus m. sav. 

Vilniaus m. Subačiaus g. 26). 

2.9 Atkuriamo ir naujai formuojamo užstatymo principų tyrimas Subačiaus g., Vilniaus senamiestyje (VGTU 

Urbanistikos katedra, D. Dijokienė, 2016 04) 

2.10 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 (ICOMOS nacionalinis 

komitetas - G. Zabiela D. Ferguson, I. Kliobavičiūtė, 2016 02 04, Vilnius) 

2.11 "Misionierių Sodai" gyvenamosios paskirties pastato su požemine automobilių stovėjimo aikštele 

Subačiaus g. 26,28, Vilniuje projekto architektūrinių pasiūlymų (idėjinio projekto) architektūrinio 

konkurso vertinimo komisijos posėdžio protokolas (2014 10 02) 

2.12 Galiojančios statybos normos ir taisyklės. 

Pastato techninis projektas komplektuojamas pagal STR 1.05.06:2005 „STATINIO PROJEKTAVIMAS“ 

(NUO 2016-01-01) reikalavimus, atitinka statybos normų ir kitų normatyvų, išvardintų 1 paragrafe 

keliamus reikalavimus. 

Projekto atlikimo kalba: Lietuvių kalba. 

Darant techninį projektą buvo padaryta projekto bendroji ekspertizė. (UAB "Statybos Projektų ekspertizės 

centras", 2016 01 06, Nr. 519 - 64(16)/ 2016). 

Statinio pridavimas eksploatacijai planuojamas vienu etapu. 

2.13 Sutartis tarp UAB Misionierių namai ir VšĮ Vilniaus arkivyskupija "Sutartis dėl pritarimo specialiajam 

planui sąlygų" (2015 m. Birželio 25 d., Vilnius), bei prie šitos sutarties 2016m. liepos 29 d. pasirašytas 

Papildomas susitarimas Nr.1. 
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DĖL DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO SUBAČIAUS G. 20, 22, VILNIUJE PROJEKTINIŲ 
PASIŪLYMŲ VERTINIMO 

 
 
 ICOMOS Lietuvos nacionalinis komitetas teikia susipažinti Daugiabučio gyvenamojo namo Subačiaus 

g. 20, 22, Vilniuje, projektinių pasiūlymų vertinimą.  
 Vertinimo tikslas: poveikis Vilniaus istorinio centro, įrašyto į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą, 
išskirtinei visuotinei vertei. Vertinime pateikti pasiūlymai bei rekomendacijos kitam projektavimo etapui. 

Vertinimas atliktas remiantis „Rekomendacijomis dėl poveikio Pasaulio kultūros paveldo vertybėms 

vertinimo“, kurias 2011 m. patvirtino Tarptautinė paminklų ir paveldo vietovių taryba (ICOMOS). 

 

 

 PRIDEDAMA.  

1. Vertinimas, 28 lapai; 

2. Priedai, 128 lapai. 

 

Su pagarba, 

ICOMOS Lietuvos nacionalinio komiteto 

Pirmininkė                                                          

 

 

Marija Nemunienė 
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