ICOMOS Ētikas Principi
Pieņemti 18. Ģenerālajā Asamblejā (Florencē, 2014.gadā), lai aizstātu 13.
Ģenerālās Asamblejas pieņemto Ētisko Saistību Deklarāciju (Madridē, 2002.gadā).
Preambula
Starptautiskā pieminekļu un ievērojamu vietu padome (ICOMOS) ir nevalstiska
organizācija, kas ir ieinteresēta turpmākā kultūras mantojuma (pieminekļi, ēku
grupas un ievērojamas vietas) saglabāšanā tā materiālos un nemateriālos aspektos,
un to pilnā dažādībā un autentiskumā.
ICOMOS īsteno tās mērķus caur tās biedru un Komiteju tīklu, tās aktivitātēm un
sadarbību ar citām organizācijām. ICOMOS biedrus vieno kopīgi principi, vienlaikus
atainojot specializāciju un kompetenču daudzveidību kultūras mantojuma
saglabāšanas jomā.
ICOMOS Ētikas Principi nosaka ICOMOS biedru un to institūciju pienākumus pret
kultūras mantojuma saglabāšanu un to saistībā ar ICOMOS.
1.pants Piemērošana
a Ētikas Principi attiecas uz visiem ICOMOS biedriem. Papildus, Ētikas Principi
attiecas uz visām Nacionālajām un Starptautiskajām Zinātniskajām Komitejām
un citām ICOMOS institūcijām. Tādēļ, noteikumi, kas attiecas uz „biedriem”
attiecas arī uz Komitejām un citām ICOMOS institūcijām, ar nepieciešamām un
attiecīgām izmaiņām.
b Pievienojoties ICOMOS un uzturot dalību ICOMOS, biedri izsaka savu piekrišanu
šo Ētikas Principu ievērošanai.
2.pants Ētikas Principi, kas attiecas uz kultūras mantojumu
a ICOMOS biedri, saskaņā ar ICOMOS mērķiem, aizstāv un veicina kultūras
mantojuma saglabāšanu un tā nodošanu nākošajām paaudzēm.
b ICOMOS biedri aizstāv un veicina cieņu pret kultūras mantojumu. Tie pieliek
visas pūles, lai nodrošinātu, ka kultūras mantojuma izmantošana un iejaukšanās
tajā ir cieņpilna.
c ICOMOS biedri atzīst mantojuma ekonomisko, sociālo un kultūras lomu kā
ilgtspējīgas vietējās un globālās attīstības veicinātāju.
d ICOMOS biedri atzīst un ciena daudzveidīgas kultūras mantojuma materiālās un
nemateriālās vērtības, kas bagātina cilvēces kultūru un var saturēt dažādas
nozīmes dažādām grupām un kopienām.
e Kad kultūras mantojums ir pēkšņi apdraudēts vai pastāv risks, ka tas var tikt
apdraudēts, ICOMOS biedri sniedz visu iespējamo praktisko un nepieciešamo
palīdzību, nodrošinoties, ka tas nepakļauj riskam viņu pašu vai citu veselību un
drošību.
3.pants Ētikas principi, kas attiecas uz sabiedrību un kopienām
a ICOMOS biedri atzīst, ka tiem ir vispārēji morāli pienākumi kultūras mantojuma
saglabāšanā un tā nodošanā pašreizējām un nākotnes paaudzēm, un īpaši
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pienākumi par aktivitātēm, ko viņi paši veic individuāli.
ICOMOS biedri pieliek visas pūles, lai nodrošinātu, ka jautājumos, kas attiecas uz
kultūras mantojumu, tiek ņemtas vērā sabiedrības intereses.
ICOMOS biedri atzīst sabiedrības iesaistes nozīmi kultūras mantojuma
saglabāšanā. Viņi sadarbojas ar cilvēkiem un kopienām, kas saistītas ar kultūras
mantojumu.
ICOMOS biedri atzīst kultūras vērtību līdzāspastāvēšanu, nodrošinot, ka tās
nepārkāpj cilvēktiesības un pamatbrīvības, kas tiek godātas Vispārējā
Cilvēktiesību Deklarācijā un citos starptautiskajos instrumentos.
ICOMOS biedri atbalsta sabiedrības informētības veicināšanu, ieskaitot kultūras
mantojuma novērtēšanu, pieejamību un atbalstu vietējā un globālā līmenī.

4.pants Ētikas Principi, kas attiecas uz Labu Praksi
a ICOMOS biedri sniedz vislabāko profesionālo padomu un pakalpojumus, ko tie
spēj, par kultūras mantojuma saglabāšanu savā ekspertīzes jomā.
b ICOMOS biedri pieņem zināšanai ICOMOS Ģenerālās Asamblejas pieņemtos
doktrinālos tekstus. Viņi paši sevi informē par UNESCO un citu starptautisko
organizāciju pieņemtajām starptautiskajām konvencijām, rekomendācijām un
darbības vadlīnijām, kas attiecas uz kultūras mantojumu un ir piemērojami viņu
darbā.
c ICOMOS biedri savu darbu veic profesionāli un sadarbojoties.
1 ICOMOS biedri ir objektīvi, rūpīgi un zinātniski to metodēs.
2 ICOMOS biedri uztur, bagātina un atjauno to zināšanas par kultūras
mantojuma saglabāšanu.
3 ICOMOS biedri atzīst, ka kultūras mantojuma saglabāšanas darbi pieprasa
starpdisciplināru pieeju un veicina sadarbību ar daudznozaru komandām, kas
sastāv no profesionāļiem, lēmuma pieņēmējiem un visām ieinteresētajām
pusēm.
4 ICOMOS biedri respektē kultūras un lingvistisko daudzveidību.
5 ICOMOS biedri nodrošina, ka vispārējā darbības joma un viņu darba
konteksts, ieskaitot jebkādus ierobežojumus, tiek adekvāti izskaidroti.
6 ICOMOS biedri pārliecinās, ka tiek veidota pilnīga, ilgstoša un pieejama
dokumentācija par konservācijas aktivitātēm, ko viņi ir iniciējuši vai par
kurām viņi ir atbildīgi. Viņi nodrošina, ka šāda dokumentācija tiek nodota
pastāvīgā arhīvā, cik drīz vien iespējams, un tā ir publiski pieejama, kad tas
atbilst kultūras un saglabāšanas mērķiem.
d ICOMOS biedri, kas veic darbu saistībā ar kultūras mantojumu, pieliek visas
pūles, lai nodrošinātu, ka lēmumi par kultūras mantojuma saglabāšanu ir labi
pamatoti un ir darīti zināmi.
1 ICOMOS biedri nodrošina, ka viņu lēmumi par kultūras mantojuma
saglabāšanu ir balstīti adekvātās zināšanās un izpētē, un ievērojot esošos
labas prakses standartus.
2 ICOMOS biedri pieliek visas pūles, lai nodrošinātu, ka ir izpētītas
dzīvotspējīgas iespējas, un izvēlētie risinājumi ir pienācīgi pamatoti.
3 ICOMOS biedri pieliek visas pūles, lai nodrošinātu, ka svarīgus lēmumus par
kultūras mantojuma saglabāšanas projektiem, nepieņem projekta autors
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vienpersoniski, bet tie ir kolektīvu un starpnozaru refleksiju rezultāts.
5.pants Ētiska Rīcība
a ICOMOS biedri veic visas savas darbības atvērti, pārliecinoši, toleranti,
neatkarīgi, objektīvi un atbildīgi.
1 ICOMOS biedriem jāizvairās, vai, ja nepieciešams, atbilstoši jānorāda uz
jebkuru reālu vai šķietamu interešu konfliktu, kas varētu kompromitēt
neatkarīgo, taisnīgo un objektīvo viņu darba dabu. ICOMOS Biedri un
Komitejas nedrīkst pieņemt vai piedāvāt dāvanas, lielus dāvinājumus vai citus
pamudinājumus, kas varētu iespaidot viņu neatkarību, vai varētu tā tikt
uztverti.
2 ICOMOS biedriem ir jāizvairās tiesāt viņu pašu lietā: kad viņi ir iesaistīti darbā
saistībā ar konkrētu ievērojamu vietu un arī piedalās konsultatīvajā vai
lemjošajā institūcijā vietējā vai nacionālajā valsts iestādē, viņi nedrīkst
piedalīties jebkādu lēmumu pieņemšanā par šo vietu.
3 ICOMOS biedri respektē jebkādas informācijas konfidencialitāti, ieskaitot
dokumentus, viedokļus un diskusijas, kam viņiem ir bijusi piekļuve viņu
darbības gaitā.
b ICOMOS biedri respektē un atzīst citu intelektuālo darbu. Viņiem ir precīzi un
uzticami jācitē, jāatsaucas un jāpublicē citu intelektuālais, materiālais un
praktiskais ieguldījums.
c ICOMOS biedriem ir jāprecizē, vai viņu paustie profesionālie uzskati un viedokļi
ir viņu personiskie vai viņu pārstāvētās institūcijas uzskati.
d ICOMOS biedri iebilst pret faktu sagrozīšanu vai nepatiesu informāciju par
kultūras mantojuma un saglabāšanas aktivitātēm; viņi iebilst pret jebkādu faktu
un atklājumu slēpšanu un manipulāciju.
6.pants Ētikas Principi, kas attiecas uz ICOMOS un tās biedriem
a ICOMOS biedri ir koleģiāli, lojāli un uzmanīgi pret citiem biedriem.
b ICOMOS biedri veicina informācijas apmaiņu daloties ar informāciju un pieredzi
ICOMOS ietvaros, īpaši starptautiskā līmenī.
c ICOMOS biedri ir mentori jaunākiem kolēģiem un dalās ar zināšanām un pieredzi
starppaaudžu solidaritātes garā.
d ICOMOS biedri nedrīkst izmantot viņu ICOMOS amatu vai ICOMOS darbā iegūto
konfidenciālo informāciju viņu personīgam labumam.
e ICOMOS biedriem, kas veic darbu pēc ICOMOS lūguma, ir jāievēro jebkādi
speciālie principi, ko šādām darbībām ir izstrādājusi ICOMOS valde. Turklāt
ICOMOS biedriem, kas ir iesaistīti darbā saistībā ar Konvenciju par pasaules
kultūras un dabas mantojuma aizsardzību (1972.gads), ir jāievēro pievienotā
„ICOMOS Pasaules Mantojuma mandāta ieviešanas politika” un tās
atjauninājumi.
f ICOMOS biedri rīkojas atbildīgi pret asociāciju un veicina, un stiprina ICOMOS
reputāciju un ilgtspēju.
1 ICOMOS biedriem ir jārespektē ICOMOS Statūti un Nacionālo Komiteju
Statūti, un to Starptautisko Zinātnisko Komiteju nolikumi.
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2 ICOMOS biedri nedrīkst pakļaut ICOMOS un tās Komitejas finansiālam
riskam.
3 ICOMOS biedriem jāņem vērā, ka ICOMOS nosaukums un logo pieder
ICOMOS.
4 ICOMOS biedri nedrīkst darboties vai runāt ICOMOS vai kādas tās Komitejas
vārdā bez attiecīgās institūcijas pilnvarojuma, un šādos gadījumos stingri
jāpieturas pie tās institucionāliem uzskatiem.
5 ICOMOS amatu kandidāti drīkst veikt kampaņu izmantojot līdzekļus, kas ir
pieejami visiem ICOMOS biedriem; viņi nedrīkst mobilizēt valdību, publiskas
vai privātas organizācijas, lai tie viņu vārdā veiktu kampaņu.
7.pants Stāšanās spēkā un grozījumi
a ICOMOS Nacionālās un Starptautiskās Zinātniskās Komitejas izplata Ētikas
Principus un nodrošina to ieviešanu.
b Ētikas Principu neievērošana var tikt uzskatīta par pārkāpumu. Piedēvētā
pārkāpuma gadījumi tiek izskatīti un apspriesti ar iesaistīto biedru, un tie pēc
izskatīšanas var radīt sankcijas, kā tas paredzēts ICOMOS Statūtu 7.pantā.
c ICOMOS Nacionālās un Starptautiskās Zinātniskās Komitejas var noteikt papildus
ētikas principus, ar noteikumu, ka tie nav pretrunā ar ICOMOS Statūtiem, šiem
Ētikas Principiem un citiem atbilstošiem ICOMOS doktrināliem tekstiem.
d Ētikas Principus ICOMOS Valde pārskata vismaz reizi sešos gados, jurai
jāiesniedz ziņojums Ģenerālai Asamblejai saskaņā ar Statūtu 10.punktu.
ICOMOS ētikas principu grozījumus pēc Valdes lūguma pieņem ICOMOS
Ģenerālā asambleja.
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