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PASAULIO KULTÛROS IR GAMTOS PAVELDO
APSAUGOS KONVENCIJA1

Ávadas
Ði Konvencija ligðiolinæ Organizacijos praktinæ veiklà tarptautinio bendradarbiavimo
saugant þmonijos kultûros paveldà srityje áformina kaip visuotinai taikytinà arba, kitaip
sakant, jà kodifikuoja ir toká bendradarbiavimà iðpleèia aprëpdama ir gamtos paveldà,
kurio apsauga akivaizdþiai tapo dar labiau bûtina dël to, kad gerokai padidëjo aplinkos
tarða.
Ðios Konvencijos saugomi objektai yra priskiriami kultûros ar gamtos paveldui, kuris turi
iðskirtinæ visuotinæ istorinæ, meninæ, mokslinæ ar estetinæ reikðmæ.
Konvencija nustato du pagrindinius principus. Pirma, kiekviena valstybë, ðios Konvencijos
Ðalis, pripaþásta, kad visø pirma jai priklauso pareiga uþtikrinti, kad jos teritorijoje esanèios
pasaulio paveldo vertybës bûtø iðsaugotos, ir ásipareigoja ðiuo tikslu veikti, kiek leidþia jos
paèios iðtekliai. Antra, visos Susitarianèiosios Ðalys pripaþásta, kad visos tarptautinës
bendruomenës pareiga yra bendradarbiauti, kad bûtø uþtikrintas visuotinæ reikðmæ turinèio
paveldo iðsaugojimas.
Ðiuo tikslu kiekviena valstybë, ðios Konvencijos Ðalis, turi parengti jos teritorijoje esanèiø ir
apsaugai pagal Konvencijà tinkamø kultûros ir gamtos paveldo vertybiø apraðà. Remdamasis
ðiais apraðais, Pasaulio paveldo komitetas nustato vertybes, kurios turi bûti laikomos pasaulio
paveldo dalimi ir kurioms dël to turi bûti taikomos Konvencijos nustatytos apsaugos
priemonës.
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Priimta 1972 m. lapkrièio 16 d. UNESCO Generalinës konferencijos septynioliktojoje sesijoje Paryþiuje.
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Jungtiniø Tautø Ðvietimo, mokslo ir kultûros
organizacijos Generalinë konferencija, 1972 m.
spalio 17 d. – lapkrièio 21 d. Paryþiuje susirinkusi
á septynioliktàjà sesijà,

I.
KULTÛROS IR GAMTOS PAVELDO
APIBRËÞTYS

paþymëdama, kad kultûros paveldui ir gamtos
paveldui vis labiau gresia sunaikinimas ne tik dël
áprastiniø irimo prieþasèiø, bet ir dël kintanèiø
socialiniø ir ekonominiø sàlygø, kurios apsunkina
padëtá dar grësmingesniais þalojimo ar naikinimo
reiðkiniais;

1 straipsnis

atsiþvelgdama á tai, kad bet kurio kultûros ar gamtos
paveldo objekto nykimas arba visiðkas iðnykimas
pragaiðtingai nuskurdina visø pasaulio tautø paveldà;
atsiþvelgdama á tai, kad ðio paveldo apsauga nacionaliniu lygiu daþnai yra nepakankama dël didþiuliø
iðlaidø, kuriø reikia tai apsaugai, ir menkø valstybës,
kurioje yra saugotina vertybë, ekonominiø, moksliniø ir technologiniø iðtekliø;
prisimindama, kad Organizacijos ástatai numato,
kad ji palaikys, ugdys ir skleis paþinimà uþtikrindama pasaulio paveldo iðsaugojimà ir apsaugà, taip
pat rekomenduodama suinteresuotoms valstybëms
reikalingas tarptautines konvencijas;
manydama, kad galiojanèios tarptautinës konvencijos, rekomendacijos ir rezoliucijos dël kultûros ir
gamtos vertybiø rodo ðiø unikaliø ir nepakeièiamø
vertybiø apsaugos svarbà visoms pasaulio tautoms,
neþiûrint, kokiai tautai jos priklausytø;
manydama, kad kai kurios ðio kultûros ar gamtos
paveldo vertybës yra iðskirtinai reikðmingos ir dël
to jos turi bûti iðsaugotos kaip visos þmonijos pasaulio paveldo dalis;
manydama, kad, atsiþvelgiant á paveldui gresianèiø
naujø pavojø mastà ir pragaiðtingumà, visa tarptautinë bendruomenë privalo dalyvauti iðskirtinës
visuotinës reikðmës kultûros ir gamtos paveldo
apsaugos veikloje teikdama kolektyvinæ paramà, kuri
nors ir nepakeistø suinteresuotos valstybës veiklos,
bet jà veiksmingai papildytø;
manydama, kad ðiuo tikslu yra nepaprastai svarbu
priimti naujas nuostatas ir jas áforminti kaip konvencijà, sukurianèià veiksmingà iðskirtinës visuotinës
reikðmës kultûros ir gamtos paveldo kolektyvinës
apsaugos sistemà, organizuotà, kaip kad ji bûtø
nuolat veikianti ir grindþiama ðiuolaikinio mokslo
metodais;
nusprendusi savo ðeðioliktojoje sesijoje, kad ðiam
klausimui turëtø bûti skirta tarptautinë konvencija,
1972 m. lapkrièio 16 d. priëmë ðià Konvencijà.
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Ðioje Konvencijoje „kultûros paveldu“ laikomi:
paminklai: architektûros statiniai, monumentaliosios skulptûros ir tapybos kûriniai, archeologinës
kilmës elementai ar statiniai, uþraðai, urviniai bûstai
ir ádomybiø deriniai, turintys iðskirtinæ visuotinæ
reikðmæ istorijos, meno ar mokslo poþiûriu;
pastatø grupës: atskirø ar sujungtø pastatø grupës,
kurios savo architektûra, savo vienove ar vieta kraðtovaizdyje turi iðskirtinæ visuotinæ reikðmæ istorijos,
meno ar mokslo poþiûriu;
vietovës: þmogaus arba bendrai gamtos ir þmogaus
sukurti dariniai ir vietovës, áskaitant archeologines
vietas, turintys iðskirtinæ visuotinæ reikðmæ istoriniu,
estetiniu, etnologiniu ar antropologiniu poþiûriu.

2 straipsnis
Ðioje Konvencijoje „gamtos paveldu“ laikomi:
gamtos áþymybës, kurias sudaro fiziniai ir biologiniai
dariniai ar tokiø dariniø grupës, turintys iðskirtinæ
visuotinæ reikðmæ estetiniu ar moksliniu poþiûriu;
geologiniai ir fiziografiniai dariniai ir tiksliai apibrëþtos vietovës, kurios yra nykstanèiø gyvûnø ir
augalø rûðiø buveinës, turinèios iðskirtinæ visuotinæ
reikðmæ mokslo ar iðsaugojimo poþiûriu;
savitos gamtos vietovës arba tiksliai apibrëþti arealai,
turintys iðskirtinæ visuotinæ reikðmæ mokslo, iðsaugojimo ar gamtos groþio poþiûriu.

3 straipsnis
Kiekviena valstybë, ðios Konvencijos Ðalis, turi nustatyti ir apibûdinti ávairias 1 ir 2 straipsniuose minëtas
ir jos teritorijoje esanèias vertybes.
II.
NACIONALINË IR TARPTAUTINË
KULTÛROS IR GAMTOS PAVELDO
APSAUGA

4 straipsnis
Kiekviena valstybë, ðios Konvencijos Ðalis, pripaþásta,
kad pareiga uþtikrinti 1 ir 2 straipsniuose nurodyto
ir jos teritorijoje esanèio kultûros ir gamtos paveldo
nustatymà, apsaugà, iðsaugojimà, populiarinimà ir
perdavimà ateities kartoms visø pirma priklauso tai
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valstybei. Ðiuo tikslu ji stengiasi padaryti visa, kas
ámanoma, kuo tinkamiau panaudodama savo nuosavus iðteklius ir tam tikrais atvejais jai prieinamà tarptautinæ paramà ir bendradarbiavimà, ypaè finansø,
meno, mokslo ir technikos srityse.

5 straipsnis
Siekdama uþtikrinti, kad bûtø imamasi veiksmingø
ir aktyviø priemoniø jos teritorijoje esanèiam kultûros ir gamtos paveldui apsaugoti, iðsaugoti ir
populiarinti, kiekviena valstybë, ðios Konvencijos
Ðalis, kiek ámanoma ir kaip tinkama kiekvienai
valstybei, stengiasi:
a) nustatyti bendràjà politikà, kuria bûtø siekiama
kultûros ir gamtos paveldui suteikti tam tikrà
vaidmená bendruomenës gyvenime, ir integruoti to
paveldo apsaugà á visaapimanèias planavimo
programas;
b) ásteigti savo teritorijose, kur dar nëra, vienà ar
keletà kultûros ir gamtos paveldo apsaugos, iðsaugojimo ir populiarinimo tarnybø, turinèiø reikiamà
personalà ir priemones savo funkcijoms atlikti;
c) atlikti mokslinius ir techninius tyrimus bei tyrinëjimus ir parengti tokius veiklos metodus, kurie
leistø valstybei paðalinti jos kultûros ar gamtos
paveldui iðkilusias grësmes;
d) imtis atitinkamø teisiniø, moksliniø, techniniø,
administraciniø ir finansiniø priemoniø, reikalingø
ðiam paveldui nustatyti, apsaugoti, iðsaugoti, populiarinti ir atkurti, ir
e) skatinti kurti arba plëtoti nacionalinius ar regioninius centrus, kuriuose bûtø mokoma kultûros ir
gamtos paveldo apsaugos, iðsaugojimo bei populiarinimo, ir remti ðios srities mokslo tyrimus.

6 straipsnis
1. Visiðkai gerbdamos valstybiø, kuriø teritorijoje
yra 1 ir 2 straipsniuose nurodyto kultûros ir gamtos
paveldo, suverenitetà ir nepaþeisdamos nacionalinës
teisës aktø nustatytos nuosavybës teisës, valstybës,
ðios Konvencijos Ðalys, pripaþásta, kad toks paveldas
sudaro pasaulio paveldà, kurá saugant turi bendradarbiauti visa tarptautinë bendruomenë.
2. Valstybës, ðios Konvencijos Ðalys, ásipareigoja
pagal ðios Konvencijos nuostatas teikti pagalbà
nustatant, saugant, iðsaugant ir populiarinant 11
straipsnio 2 ir 4 dalyse nurodytà kultûros ir gamtos
paveldà, jeigu to praðo valstybës, kuriø teritorijoje
yra tas paveldas.
3. Kiekviena valstybë, ðios Konvencijos Ðalis, ásipareigoja nesiimti jokiø tyèiniø veiksmø, kurie
tiesiogiai ar netiesiogiai galëtø padaryti þalos kitø

valstybiø, ðios Konvencijos Ðaliø, teritorijoje esanèiam 1 ir 2 straipsniuose nurodytam kultûros ir
gamtos paveldui.

7 straipsnis
Ðioje Konvencijoje tarptautinë pasaulio kultûros ir
gamtos paveldo apsauga yra suprantama kaip tarptautinio bendradarbiavimo ir paramos sistemos,
kuria siekiama remti valstybiø, ðios Konvencijos
Ðaliø, pastangas tà paveldà iðsaugoti ir nustatyti,
sukûrimas.
III.
TARPVYRIAUSYBINIS PASAULIO
KULTÛROS IR GAMTOS PAVELDO
APSAUGOS KOMITETAS

8 straipsnis
1. Jungtiniø Tautø Ðvietimo, mokslo ir kultûros
organizacijos struktûroje ásteigiamas Tarpvyriausybinis iðskirtinës visuotinës reikðmës kultûros ir
gamtos paveldo apsaugos komitetas, vadinamas
Pasaulio paveldo komitetu. Já sudaro 15 valstybiø,
ðios Konvencijos Ðaliø, kurias iðrenka valstybës, ðios
Konvencijos Ðalys, per visuotiná susirinkimà Jungtiniø Tautø Ðvietimo, mokslo ir kultûros organizacijos Generalinës konferencijos eilinës sesijos
metu. Nuo Generalinës konferencijos eilinës sesijos
dienos, kai ði Konvencija bus ásigaliojusi ne maþiau
kaip 40 valstybiø, Komitetà sudaranèiø valstybiø
nariø skaièius padidinamas iki 21.
2. Komiteto nariø rinkimai turi uþtikrinti teisingà
ávairiø pasaulio regionø ir kultûrø atstovavimà.
3. Komiteto posëdþiuose patariamojo balso teise gali
dalyvauti Tarptautinio kultûros vertybiø konservavimo ir restauravimo studijø centro (Romos centro)
atstovas, Tarptautinës paminklø ir paminkliniø
vietoviø tarybos (ICOMOS) atstovas ir Tarptautinës
gamtos ir gamtos iðtekliø iðsaugojimo sàjungos
(IUCN) atstovas, taip pat valstybiø, ðios Konvencijos
Ðaliø, susirinkusiø á visuotiná susirinkimà Jungtiniø
Tautø Ðvietimo, mokslo ir kultûros organizacijos
Generalinës konferencijos eiliniø sesijø metu, praðymu kitø tarpvyriausybiniø ar nevyriausybiniø panaðios krypties organizacijø atstovai.

9 straipsnis
1. Valstybiø, Pasaulio paveldo komiteto nariø,
kadencija prasideda pasibaigus Generalinës konferencijos eilinei sesijai, kurios metu jos yra iðrenkamos, ir tæsiasi iki treèios paskesnës eilinës sesijos
pabaigos.
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2. Taèiau vieno treèdalio nariø, iðrinktø pirmøjø
rinkimø metu, kadencija baigiasi pasibaigus pirmai
paskesnei Generalinës konferencijos eilinei sesijai
po tos, kurioje jie buvo iðrinkti; kito treèdalio tuo
paèiu metu iðrinktø nariø ágaliojimai baigiasi pasibaigus antrai paskesnei Generalinës konferencijos
eilinei sesijai po tos, kurioje jie buvo iðrinkti. Ðiø
valstybiø pavadinimus po pirmøjø rinkimø burtais
nustato Jungtiniø Tautø Ðvietimo, mokslo ir kultûros organizacijos Generalinës konferencijos pirmininkas.
3. Valstybës, Komiteto narës, savo atstovais renka
kultûros ar gamtos paveldo srityje kompetentingus
asmenis.

10 straipsnis
1. Pasaulio paveldo komitetas priima savo darbo
tvarkos taisykles.
2. Komitetas bet kuriuo metu á savo posëdþius gali
kviesti vieðàsias ar privaèias organizacijas, taip pat
asmenis, kad galëtø su jais tartis konkreèiais klausimais.
3. Komitetas gali sudaryti tokius konsultacinius
padalinius, kokie, jo nuoþiûra, yra reikalingi jo
funkcijoms atlikti.

11 straipsnis
1. Kiekviena valstybë, ðios Konvencijos Ðalis, kiek
leidþia galimybës Pasaulio paveldo komitetui
pateikia jos teritorijoje esanèiø kultûros ir gamtos
paveldo vertybiø, tinkamø átraukti á ðio straipsnio
2 dalyje numatytà sàraðà, apraðà. Ðiame apraðe, kuris
neturi bûti laikomas baigtiniu, pateikiami dokumentai apie kiekvienos aptariamos vertybës buvimo
vietà ir jos reikðmæ.
2. Remdamasis pagal ðio straipsnio 1 dalá valstybiø
pateiktais apraðais, Komitetas sudaro, nuolat
atnaujina ir Pasaulio paveldo sàraðo pavadinimu
skelbia ðios Konvencijos 1 ir 2 straipsniuose apibrëþto kultûros ir gamtos paveldo vertybiø, kurias
pagal savo nustatytus kriterijus laiko turinèiomis
iðskirtinæ visuotinæ reikðmæ, sàraðà. Atnaujintas
sàraðas yra iðplatinamas ne reèiau kaip vienà kartà
per dvejus metus.
3. Kad vertybë bûtø átraukta á Pasaulio paveldo
sàraðà, reikalingas atitinkamos valstybës sutikimas.
Átraukiant á sàraðà vertybæ, esanèià teritorijoje, á
kurià suvereniteto ar jurisdikcijos teises reiðkia
daugiau negu viena valstybë, jokiu bûdu negalima
paþeisti ginèo ðaliø teisiø.
4. Atsiþvelgdamas á aplinkybes, Komitetas sudaro,
nuolat atnaujina ir Pavojuje atsidûrusio pasaulio
4

paveldo sàraðo pavadinimu skelbia á Pasaulio
paveldo sàraðà átrauktø vertybiø, kurioms iðsaugoti
bûtina imtis dideliø darbø ir dël kuriø praðoma
paramos pagal ðià Konvencijà, sàraðà. Sàraðe turi
bûti nurodoma iðlaidø tokiems darbams atlikti
sàmata. Á ðá sàraðà gali bûti átrauktos tik tos kultûros
ir gamtos paveldo vertybës, kurioms yra iðkilæ dideli
ir konkretûs pavojai, tokie kaip iðnykimas dël
sparèiai blogëjanèios bûklës, didelio masto vieðøjø
ar privaèiø projektø arba spartaus miestø ar turizmo
plëtojimo projektø; naikinimas pasikeitus þemës
naudojimo paskirèiai ar jos savininkui; didelës
permainos dël neþinomø prieþasèiø; apleidimas dël
bet kokiø prieþasèiø; kilæs ginkluotas konfliktas arba
jo grësmë; didþiulës nelaimës ir kataklizmai; dideli
gaisrai, þemës drebëjimai, nuoðliauþos; ugnikalniø
iðsiverþimai; vandens lygio permainos, potvyniai ir
cunamiai. Iðkilus neatidëliotinai bûtinybei, Komitetas gali bet kada á Pavojuje atsidûrusio pasaulio
paveldo sàraðà áraðyti naujà vertybæ ir apie toká áraðà
nedelsdamas paskelbti.
5. Komitetas nustato kriterijus, kuriais remiantis
gamtos ar kultûros paveldui priklausanti vertybë
gali bûti átraukta á bet kurá ið ðio straipsnio 2 ir 4
dalyse minëtø sàraðø.
6. Prieð atmesdamas praðymà átraukti vertybæ á
vienà ið ðio straipsnio 2 ir 4 dalyse minëtø dviejø
sàraðø, Komitetas tariasi su valstybe, ðios Konvencijos nare, kurios teritorijoje yra aptariamoji
kultûros ar gamtos vertybë.
7. Komitetas pagal susitarimà su suinteresuotomis
valstybëmis koordinuoja ir skatina ðio straipsnio 2
ir 4 dalyse nurodytiems sàraðams sudaryti reikalingus tyrimus ir tyrinëjimus.

12 straipsnis
Tai, kad kuri nors kultûros ar gamtos paveldui
priklausanti vertybë nebuvo átraukta në á vienà ið
11 straipsnio 2 ir 4 dalyse minëtø sàraðø, jokiu
bûdu nereiðkia, kad ji neturi iðskirtinës visuotinës
reikðmës kokiu nors kitu poþiûriu, iðskyrus átraukimà á ðiuos sàraðus.

13 straipsnis
1. Pasaulio paveldo komitetas priima ir nagrinëja
valstybiø, ðios Konvencijos Ðaliø, parengtas
paraiðkas gauti tarptautinæ paramà vertybëms,
sudaranèioms tø valstybiø teritorijoje esantá kultûros ar gamtos paveldà ir átrauktoms arba tinkamoms
átraukti á 11 straipsnio 2 ir 4 dalyse nurodytus
sàraðus. Tokiomis paraiðkomis gali bûti siekiama
uþtikrinti ðiø vertybiø apsaugà, iðsaugojimà, populiarinimà ar atkûrimà.
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2. Paraiðkos tarptautinei paramai gauti pagal ðio
straipsnio 1 dalá gali bûti susijusios su 1 ir 2 straipsniuose apibrëþto kultûros ar gamtos paveldo nustatymu, kai parengtiniai tyrimai rodo, kad bûtø
tikslinga tæsti tyrinëjimus.
3. Komitetas sprendþia, kokiø veiksmø dël ðiø
paraiðkø turi bûti imamasi, prireikus nustato
paramos pobûdá bei dydá ir suteikia ágaliojimus jo
vardu sudaryti reikiamus susitarimus su suinteresuota vyriausybe.

centro), Tarptautinës paminklø ir paminkliniø
vietoviø tarybos (ICOMOS), Tarptautinës gamtos
ir gamtos iðtekliø iðsaugojimo sàjungos (IUCN)
pagal jø atitinkamas kompetencijos ir galimybiø
sritis teikiamomis paslaugomis, rengia Komiteto
dokumentus, Komiteto posëdþiø darbotvarkæ ir yra
atsakingas uþ Komiteto sprendimø ágyvendinimà.
IV.
PASAULIO KULTÛROS IR GAMTOS
PAVELDO APSAUGOS FONDAS

4. Komitetas nusistato prioritetiniø darbø atlikimo
tvarkà. Tai darydamas, jis atsiþvelgia á saugotinø
pasaulio kultûros ir gamtos paveldo vertybiø
santykinæ svarbà, á bûtinybæ suteikti tarptautinæ
paramà toms vertybëms, kurios geriausiai atskleidþia natûralià aplinkà arba pasaulio tautø genialumà ir istorijà, á reikiamø atlikti darbø skubumà,
á valstybiø, kuriø teritorijoje yra vertybës, kurioms
yra iðkilusi grësmë, iðteklius, ypaè á jø turimas
iðgales paèioms uþtikrinti tokiø vertybiø iðsaugojimà.

1. Ásteigiamas Iðskirtinæ visuotinæ reikðmæ turinèio
pasaulio kultûros ir gamtos paveldo apsaugos
fondas, vadinamas Pasaulio paveldo fondu.

5. Komitetas sudaro, nuolat atnaujina ir vieðai
skelbia vertybiø, kuriø labui buvo suteikta tarptautinë parama, sàraðà.

a) privalomieji ir savanoriðkieji valstybiø, ðios
Konvencijos Ðaliø, ánaðai;

6. Komitetas sprendþia, kaip turi bûti naudojamos
pagal ðios Konvencijos 15 straipsná ásteigto fondo
lëðos. Jis ieðko bûdø ðioms lëðoms gausinti ir ðiuo
tikslu imasi visø tinkamø priemoniø.
7. Komitetas bendradarbiauja su tarptautinëmis
ir nacionalinëmis vyriausybinëmis ir nevyriausybinëmis organizacijomis, siekianèiomis tikslø,
panaðiø á ðios Konvencijos tikslus. Tokias organizacijas, visø pirma Tarptautiná kultûros vertybiø
konservavimo ir restauravimo studijø centrà (Romos
centrà), Tarptautinæ paminklø ir paminkliniø
vietoviø tarybà (ICOMOS), Tarptautinæ gamtos
ir gamtos iðtekliø iðsaugojimo sàjungà (IUCN),
vieðàsias ir privaèias institucijas ir asmenis Komitetas gali pasitelkti savo programoms ir projektams
ágyvendinti.
8. Komiteto sprendimai priimami dviejø treèdaliø
dalyvaujanèiø ir balsuojanèiø nariø balsø dauguma.
Komiteto nariø dauguma sudaro kvorumà.

14 straipsnis
1. Pasaulio paveldo komitetui padeda Jungtiniø
Tautø Ðvietimo, mokslo ir kultûros organizacijos
generalinio direktoriaus paskirtas sekretoriatas.
2. Jungtiniø Tautø Ðvietimo, mokslo ir kultûros
organizacijos generalinis direktorius, kiek ámanoma
naudodamasis Tarptautinio kultûros vertybiø konservavimo ir restauravimo studijø centro (Romos

15 straipsnis

2. Ðis Fondas pagal Jungtiniø Tautø Ðvietimo,
mokslo ir kultûros organizacijos finansinius nuostatus yra patikos fondas.
3. Fondo lëðas sudaro:

b) ánaðai, dovanos ar palikimai, kuriais gali prisidëti:
i) kitos valstybës;
ii) Jungtiniø Tautø Ðvietimo, mokslo ir
kultûros organizacija, kitos Jungtiniø
Tautø sistemos organizacijos, ypaè
Jungtiniø Tautø vystymo programa ar
kitos tarpvyriausybinës organizacijos;
iii) vieðosios ar privaèios institucijos arba
asmenys;
c) visos uþ Fondo lëðas sukauptos palûkanos;
d) lëðos, surinktos per rinkliavas ir gautos per Fondo
rëmimo renginius, ir
e) visos kitos lëðos, kurias leidþia Pasaulio paveldo
komiteto parengti Fondo nuostatai.
4. Ánaðai á Fondà ir kitais bûdais Komiteto gaunama
parama gali bûti panaudoti tik tais tikslais, kokius
nustato Komitetas. Komitetas gali priimti ánaðus,
skirtus naudoti tik tam tikrai programai arba projektui, jei jis tokià programà arba projektà yra
nusprendæs ágyvendinti. Ánaðai á Fondà negali bûti
siejami su jokiomis politinëmis sàlygomis.

16 straipsnis
1. Neatmesdamos jokiø papildomø savanoriðkøjø
ánaðø, valstybës, ðios Konvencijos Ðalys, ásipareigoja
reguliariai, kas dveji metai, mokëti á Pasaulio
paveldo fondà ánaðus, kuriø sumà, kaip visoms
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valstybëms vienodà procentiná dydá, nustato valstybiø, ðios Konvencijos Ðaliø, visuotinis susirinkimas
Jungtiniø Tautø Ðvietimo, mokslo ir kultûros
organizacijos Generalinës konferencijos sesijø metu.
Ðá sprendimà visuotinis susirinkimas priima dalyvaujanèiø ir balsuojanèiø valstybiø Ðaliø, nepadariusiø ðio straipsnio 2 dalyje minimo pareiðkimo,
balsø dauguma. Valstybiø, ðios Konvencijos Ðaliø,
privalomasis ánaðas jokiu atveju nevirðija 1 proc. jø
ánaðo á nuolatiná Jungtiniø Tautø Ðvietimo, mokslo
ir kultûros organizacijos biudþetà.

nizacijos globojamoms tarptautinëms lëðø á Pasaulio paveldo fondà rinkimo kampanijoms. Jos padeda
ðiuo tikslu lëðas renkanèioms institucijoms, nurodytoms 15 straipsnio 3 dalyje.

2. Taèiau kiekviena valstybë, deponuodama savo
ratifikavimo, priëmimo arba prisijungimo dokumentà, kaip nurodyta ðios Konvencijos 31 arba 32
straipsnyje, gali pareikðti, kad ðio straipsnio 1 dalies
nuostatos jos nesaisto.

Kiekviena valstybë, ðios Konvencijos Ðalis, gali
praðyti tarptautinës paramos jos teritorijoje esanèiø
iðskirtinës visuotinës reikðmës kultûros ar gamtos
paveldo vertybiø labui. Kartu su paraiðka ji pateikia visà turimà 21 straipsnyje nustatytà informacijà ir dokumentus, kurie leistø Komitetui priimti
sprendimà.

3. Valstybë, ðios Konvencijos Ðalis, padariusi ðio
straipsnio 2 dalyje nurodytà pareiðkimà, bet kuriuo
metu gali minëtà pareiðkimà atðaukti praneðdama
apie tai Jungtiniø Tautø Ðvietimo, mokslo ir kultûros organizacijos generaliniam direktoriui. Taèiau
pareiðkimo atðaukimas tos valstybës mokëtinam
privalomajam ánaðui turi átakos tik nuo tos dienos,
kai prasideda artimiausias valstybiø, ðios Konvencijos Ðaliø, visuotinis susirinkimas.
4. Kad Komitetas galëtø veiksmingai planuoti savo
veiklà, valstybiø, ðios Konvencijos Ðaliø, padariusiø
ðio straipsnio 2 dalyje minëtà pareiðkimà, ánaðai
turi bûti mokami reguliariai, bent kartà per dvejus
metus, ir neturëtø bûti maþesni uþ ánaðus, kuriuos
jos turëtø mokëti, jei jos bûtø saistomos ðio straipsnio 1 dalies nuostatø.
5. Bet kuri valstybë, ðios Konvencijos Ðalis, neámokëjusi savo privalomojo ar savanoriðkojo ánaðo uþ
einamuosius ir prieð juos buvusius kalendorinius
metus, negali bûti renkama Pasaulio paveldo
komiteto nare; ði nuostata netaikoma per pirmuosius rinkimus.
Bet kurios tokios valstybës, kuri jau yra Komiteto
narë, ágaliojimai baigiasi per ðios Konvencijos
8 straipsnio 1 dalyje numatytus rinkimus.

17 straipsnis
Valstybës, ðios Konvencijos Ðalys, svarsto arba
skatina nacionaliniø vieðøjø ir privaèiø fondø ar
asociacijø, siekianèiø pritraukti ðios Konvencijos
1 ir 2 straipsniuose apibrëþto kultûros ir gamtos
paveldo apsaugai aukojamas lëðas, steigimà.

V.
TARPTAUTINËS PARAMOS
SÀLYGOS IR TVARKA

19 straipsnis

20 straipsnis
Atsiþvelgiant á 13 straipsnio 2 dalies, 22 straipsnio
c punkto ir 23 straipsnio nuostatas, tarptautinë
parama pagal ðià Konvencijà gali bûti teikiama tik
toms kultûros ir gamtos paveldo vertybëms, kurias
Pasaulio paveldo komitetas yra nusprendæs arba gali
nuspræsti áraðyti á vienà ið 11 straipsnio 2 ir 4 dalyse
nurodytø sàraðø.

21 straipsnis
1. Pasaulio paveldo komitetas nustato jam teikiamø
paraiðkø tarptautinei paramai gauti nagrinëjimo
procedûrà ir tiksliai nurodo paraiðkø turiná. Jose
turëtø bûti apibûdinti numatomi veiksmai, reikiami atlikti darbai, numanoma darbø kaina,
skubumas ir prieþastys, dël kuriø paramos praðanti
valstybë negali pati padengti visø iðlaidø. Tokios
paraiðkos turi bûti, kada tik ámanoma, pagrástos
ekspertø iðvadomis.
2. Paraiðkas, pateiktas iðtikus katastrofoms ar
stichinëms nelaimëms, dël darbø, kuriø gali reikëti,
neatidëliotinumo, Komitetas, kuris turëtø turëti
tokiems nenumatytiems atvejams skirtà rezerviná
fondà, svarsto nedelsdamas, skubos tvarka.
3. Prieð priimdamas sprendimà, Komitetas savo
nuoþiûra atlieka reikiamus tyrimus ir konsultuojasi
su ekspertais.

22 straipsnis

18 straipsnis

Pasaulio paveldo fondo teikiama parama gali bûti
ðiø formø:

Valstybës, ðios Konvencijos Ðalys, teikia paramà
Jungtiniø Tautø Ðvietimo, mokslo ir kultûros orga-

a) meniniø, moksliniø ir techniniø problemø,
kurias kelia ðios Konvencijos 11 straipsnio 2 ir 4
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dalyse apibrëþto kultûros ir gamtos paveldo apsauga, iðsaugojimas, populiarinimas ir atkûrimas,
tyrimai;

VI.
MOKYMO PROGRAMOS

b) ekspertø, techniniø darbuotojø ir kvalifikuotø
darbininkø, uþtikrinanèiø tinkamà patvirtintø
darbø atlikimà, parûpinimas;

27 straipsnis

c) visø lygiø personalo ir specialistø rengimas
kultûros ir gamtos paveldo nustatymo, apsaugos,
iðsaugojimo, populiarinimo ir atkûrimo srityje;
d) aprûpinimas áranga, kurios suinteresuota valstybë neturi arba kurià ásigyti yra nepajëgi;
e) ilgalaikës lengvatinës ar beprocentës paskolos;
f) negràþintinø subsidijø suteikimas iðskirtiniais
atvejais ir dël ypatingø prieþasèiø.

23 straipsnis
Pasaulio paveldo komitetas taip pat gali teikti
tarptautinæ paramà nacionaliniams ar regioniniams
centrams kultûros ir gamtos paveldo nustatymo,
apsaugos, iðsaugojimo, populiarinimo ir atkûrimo
srities visø lygiø personalui ir specialistams rengti.

1. Valstybës, ðios Konvencijos Ðalys, visomis galimomis priemonëmis, ypaè per mokymo ir informavimo programas, stengiasi savo gyventojams
ugdyti Konvencijos 1 ir 2 straipsniuose apibrëþto
kultûros ir gamtos paveldo vertës supratimà ir
pagarbà jam.
2. Jos ásipareigoja plaèiai informuoti visuomenæ
apie ðiam paveldui gresianèius pavojus ir apie veiksmus, kuriø imamasi pagal ðià Konvencijà.

28 straipsnis
Valstybës, ðios Konvencijos Ðalys, gaunanèios
tarptautinæ paramà pagal ðià Konvencijà, imasi
atitinkamø priemoniø, kad bûtø skleidþiama
informacija apie vertybës, kurios labui yra gauta
parama, svarbà ir tos paramos vaidmená.
VII.
ATASKAITOS

24 straipsnis

29 straipsnis

Prieð suteikiant didelio masto tarptautinæ paramà,
turi bûti atliekami iðsamûs moksliniai, ekonominiai
ir techniniai tyrimai. Ðie tyrimai turi bûti grindþiami paþangiausiais gamtos ir kultûros paveldo
apsaugos, iðsaugojimo, populiarinimo ir atkûrimo
metodais ir turi atitikti ðios Konvencijos tikslus.
Atliekant tyrimus, turi bûti siekiama nustatyti
racionalius suinteresuotos valstybës turimø iðtekliø
naudojimo bûdus.

1. Valstybës, ðios Konvencijos Ðalys, Jungtiniø
Tautø Ðvietimo, mokslo ir kultûros organizacijos
Generalinei konferencijai ðios nustatytu laiku ir
bûdu pateikiamose ataskaitose praneða apie jø
priimtas teisines ir administracines nuostatas, taip
pat apie kitus veiksmus, kuriø imtasi taikant ðià
Konvencijà, kartu pateikdamos iðsamø ðioje srityje
ágytos patirties apibûdinimà.
2. Ðios ataskaitos pateikiamos Pasaulio paveldo
komitetui susipaþinti.
3. Komitetas Jungtiniø Tautø Ðvietimo, mokslo ir
kultûros organizacijos Generalinës konferencijai per
kiekvienà eilinæ jos sesijà pateikia savo veiklos
ataskaità.

25 straipsnis
Paprastai tarptautinë bendruomenë padengia tik
dalá iðlaidø, reikalingø bûtiniems darbams atlikti.
Pagrindinæ lëðø dalá kiekvienai programai ar projektui turi skirti tarptautinæ paramà gaunanti valstybë, iðskyrus atvejus, kai jos iðtekliai neleidþia to
padaryti.

26 straipsnis
Pasaulio paveldo komiteto ir paramà gaunanèios
valstybës sudaromame susitarime nustatomos
sàlygos, kuriomis turi bûti ágyvendinama pagal ðià
Konvencijà tarptautinæ paramà gaunanti programa
ar projektas. Tokià tarptautinæ paramà gaunanèios
valstybës pareiga yra tæsti tokiu bûdu iðsaugotos
vertybës apsaugà, iðsaugojimà ir populiarinimà,
laikantis minëtame susitarime iðdëstytø sàlygø.

VIII.
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

30 straipsnis
Ði Konvencija yra sudaryta anglø, arabø, ispanø,
prancûzø ir rusø kalbomis. Visi penki tekstai turi
vienodà teisinæ galià.

31 straipsnis
1. Ðià Konvencijà Jungtiniø Tautø Ðvietimo,
mokslo ir kultûros organizacijos valstybës narës
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ratifikuoja arba priima pagal savo atitinkamas
konstitucines procedûras.
2. Ratifikavimo ar priëmimo dokumentai deponuojami Jungtiniø Tautø Ðvietimo, mokslo ir
kultûros organizacijos generaliniam direktoriui.

32 straipsnis
1. Prie ðios Konvencijos gali prisijungti visos
valstybës, kurios nëra Jungtiniø Tautø Ðvietimo,
mokslo ir kultûros organizacijos narës ir kurias prie
jos prisijungti pakvieèia Organizacijos Generalinë
konferencija.
2. Prisijungiama deponuojant prisijungimo dokumentà Jungtiniø Tautø Ðvietimo, mokslo ir kultûros organizacijos generaliniam direktoriui.

33 straipsnis
Ði Konvencija ásigalioja praëjus trims mënesiams
nuo dvideðimto ratifikavimo, priëmimo arba prisijungimo dokumento deponavimo dienos, bet tik
toms valstybëms, kurios savo atitinkamus ratifikavimo, priëmimo arba prisijungimo dokumentus
deponavo tà dienà arba iki tos dienos. Bet kuriai
kitai valstybei ði Konvencija ásigalioja praëjus trims
mënesiams nuo jos ratifikavimo, priëmimo arba
prisijungimo dokumento deponavimo dienos.

34 straipsnis
Valstybëms, ðios Konvencijos Ðalims, turinèioms
federacinæ arba neunitarinæ konstitucinæ sistemà,
taikomos ðios nuostatos:
a) dël ðios Konvencijos nuostatø, kuriø ágyvendinimas priklauso federalinës arba centrinës ástatymø
leidþiamosios valdþios teisinei jurisdikcijai, federalinës arba centrinës vyriausybës ásipareigojimai yra
tokie pat kaip ir tø valstybiø, ðios Konvencijos Ðaliø,
kurios nëra federacinës valstybës;
b) dël ðios Konvencijos nuostatø, kuriø ágyvendinimas priklauso atskirø valstybës daliø: valstijø,
ðaliø, provincijø ar kantonø, kuriø federacijos
konstitucinë sistema neápareigoja imtis teisiniø
priemoniø, jurisdikcijai, federalinë vyriausybë
praneða tokiø valstijø, ðaliø, provincijø ar kantonø
kompetentingoms valdþios institucijoms apie
pirmiau minëtas nuostatas ir joms rekomenduoja
jas priimti.

35 straipsnis
1. Kiekviena valstybë, ðios Konvencijos Ðalis, gali
denonsuoti ðià Konvencijà.
2. Apie denonsavimà praneðama raðytiniu dokumentu, deponuojamu Jungtiniø Tautø Ðvietimo,
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mokslo ir kultûros organizacijos generaliniam
direktoriui.
3. Denonsavimas ásigalioja po dvylikos mënesiø nuo
denonsavimo dokumento gavimo dienos. Jis neturi
jokio poveikio denonsuojanèios valstybës, ðios
Konvencijos Ðalies, finansiniams ásipareigojimams
iki denonsavimo dienos.

36 straipsnis
Jungtiniø Tautø Ðvietimo, mokslo ir kultûros organizacijos generalinis direktorius praneða Organizacijos valstybëms narëms, 32 straipsnyje nurodytoms valstybëms, kurios nëra Organizacijos narës,
taip pat Jungtinëms Tautoms apie visø 31 ir 32
straipsniuose nurodytø ratifikavimo, priëmimo arba
prisijungimo dokumentø deponavimà ir 35 straipsnyje numatytà denonsavimà.

37 straipsnis
1. Ðià Konvencijà gali keisti Jungtiniø Tautø
Ðvietimo, mokslo ir kultûros organizacijos Generalinë konferencija. Taèiau bet koks pakeitimas saisto
tik valstybes, tapusias pakeistos konvencijos ðalimis.
2. Jei Generalinë konferencija priimtø naujà konvencijà, visai arba ið dalies keièianèià ðià Konvencijà,
tai nuo naujosios pakeistos konvencijos ásigaliojimo
dienos ðios Konvencijos nebegalima ratifikuoti,
priimti arba prisijungti prie jos, jeigu naujojoje
konvencijoje nenumatyta kitaip.

38 straipsnis
Pagal Jungtiniø Tautø Chartijos 102 straipsná ði
Konvencija Jungtiniø Tautø Ðvietimo, mokslo ir
kultûros organizacijos generalinio direktoriaus
praðymu registruojama Jungtiniø Tautø Sekretoriate.
Priimta 1972 m. lapkrièio 23 d. Paryþiuje dviem
autentiðkais egzemplioriais, pasiraðytais Generalinës
konferencijos septynioliktosios sesijos pirmininko
ir Jungtiniø Tautø Ðvietimo, mokslo ir kultûros
organizacijos generalinio direktoriaus. Ðie du
egzemplioriai deponuojami Jungtiniø Tautø Ðvietimo, mokslo ir kultûros organizacijos archyvuose,
o patvirtintos kopijos nusiunèiamos visoms 32 ir
33 straipsniuose nurodytoms valstybëms, taip pat
Jungtinëms Tautoms.

