PATVIRTINTA
Valstybines saugomq teritorij q
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KAMANV VALSTYBINIO REZERVATO
DIREKCIJOS NUOSTATAI
Bendrosios nuostatos

'

Kamanq valstybinio rezervato direkcijos (toliau vadinama direkcija) steigejas yra
Valstybine saugomq teritorijq tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau vadinama tarnyba).
i

-

Direkcija savo veikloje vadovaujasi Aplinkos apsaugos istatymu, Saugomq teritorijq

istatymu, Teritorijq planavimo istatymu, Mi5kq istatymu, BiudZetiniq lstaigq i-statymu ir t<itaii
istatymais, Specialiosiomis Zemds ir mi5ko naudojimo s4lygo-is, fa-anq valstybinio
rezervato nuostatais, kitais teises aktais, Aplinkos ministro bei valstybinds saugomq teritorijq
tarnybos direktoriaus isakymais ir Siais nuostatais, Kamanq valstybinio rezeriato ir jo ,onq
ribq planu. tvarkymo planu.
2. Direkcija yra valstybine birdZetine [staiga - juridinis asmuo, turintis antspaud4 su
tarnybos bei direkcijos pavadinimais, biudZetiniq ir nebiudZetiniq lesq s4skaitas banke.
3. Direkcijos bustine: Akmenes 2-asis kaimas LT-5450, Akmenes raj.
+. Sie nuostatai reglamentuoja direkcijos veikl4 nustato jos tikslus ir funkcijas, teises
ii irareigas, direkcijos strukturq ir darbo organizavimq.

Direkcijos tikslai ir funkcijos

5. Direkcijos tikslai:
5.1. organizuoti Kamanq pelkes - didZiausios Siaures Lietuvoje pelkinio komplekso
su vidaus sausmdmis (salomis ir pusiasaliais), klampyniq supamomii pelkiq akimis ir
eZerokSniais bei pelkq supandio DidmiSkio mi5ko Ventos vidurupio Zemumoje, taip par
bldingos ir retos augalijos bei gyvlnijos apsauge;
5.2. organizuoti rezervato teritorijos ekosistemos stabilumo ir nat[ralios raidos

apsaug4;

5.3. organizuoti rlkines veiklos paZeistq gamtos kompleksq ir objektq atklrim4;
5..4. organizuoti rezelato tbritorijos tyrimus ir stebejimus, kaupti informacij4 apie jos
gamtines aplinkos komponentq buklp ir pokydius;
5.5. vykdyti ekologin[ Svietim4 propaguoti gamtos apsaugos idejas.
6. Direkcija, igyvendindama jai keliamus tiffius, atlieka Sias funkcijas:
6.1. vykdo rezervato teritorijos prieZitr4 ir kontrolg;
6.2. [gyvendina rezervato tvarkymo plan4;
6.3. organizuoja rezervata gamtiniq ekosistemq apsaugos programq rengim4 ir jq
igyvendinim4
6. 4. organi zuoj a informacin€s sistemos, gamtos ekspozicii q
irengim4;
6.5. organizuoia ir koordinuoja rezervato teritotijos tyrimus ir stebejimus pagal
tarny bos patvirtint4 program4;
6.6. informuoja visuomenE apie rezewato b[klE, rengiamas aplinkosaugos programas:
6.7. bendradarbiauja su Aplinkos ministerijos struktrlriniais padaliniais, MaZeikitl
mi5kq uredija. Akmeneffrajono savivaldybe bei Siauliq apskrities virSlninko administracija.
mokslo bei tnokymo ifstaigomis bei kitornis valstybes institucijomis, visuomeninemis
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6.8. pagal kon-rpetencij4 palaiko ry5ius
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Direkcijos teis6s ir nareigos

7. Direkcija turi teisE:
7.1. gauti i5 tarnybos, ir kitq Aplinkos ministerijos reguliavimo sridiai priskirttl
istaigq, kitrl valstybes institucijq reikiam4 informacij4 valstybinio rezervato tikslams
igyvendinti bei direkcijos veiklai organizuoti;
7.2. turi teisE kreiptis i nacionalines ir tarptautines organizacijas, kuriq veikla susijusi
su saugomq teritorijq veiklos organizavimu ir aplinkosauga;
' 7.3. naudoti savo simbolius, o kartu su savivaldos institucijomis - naudoti ir tiraZuoti
jos teritorijai bhdingq reginiq bei objektq atvaizdus;
8. Direkcijos darbuotojams, vykdantiems teritorijos apsaugos ir naudojimo reZimo
laikymosi kor.rtroles flunkcijas, gali blti suteikti valstybiniq saugomq teritorijq pareig[nr-1
igalinimai.

9. Direkcijos darbuotojai gali teikti gidq

paslaugas valstybinio rezervato terirorijq

planavimo dokumente nustatytose vietose.

l0.Direkcijos darbuotojai, vykdantys kontroles funkcijas, tarnybos metu turi teisq
deveti nustatyto pavyzdLio uniform4 saugoti, ne5ioti ir panaudoti nustatyta tvarka tarnybini
ginkl4 bei speciali4sias priemones, taip pat turi kitas fstatymq ir kitq teises aktq suteiktas
tei ses.

11. Direkcija turi kitas Lietuvos Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikos
Vyriausybes nutarimais, Aplinkos ministerijos bei tarnybos [sakymais nustatytas teises.
1 2. Direkcry os pareigos:
12.1.iSsaugoti valstybiniame rezprvate esandius gamtos paveldo objektus (vertybes);
l2.2.uLtikrintr sunaikinfll ir paZeistq gamtinirl kompleksq ir objektq (vertybiq)

atktrim6
12.3.sudaryti s4lygas taikomiesiems moksliniams tyrimams vykdyti gamtos paveldo
apsaugos srityje;

I2. .organrzuoti aplinkosaugin[ Svietim4 ir mokym4 propaguoti gamtos

apsaugos

idejas;

12.5.uZtikrinti objektyvios ir savalaikes informacijos apie valstybinio rezervato buklE
teikim4valstybinems institucijoms, nevalstybinems organizacijoms, visuomenei.

Direkcijos veiklos ekonominiai paerindai

l3.Direkcijos funkcijoms ir valstybinems programoms vykdyti skiriamos Lietuvos
Respublikos valstybes biudZeto leSos. Veiklai organizuoti taip pat gali bUti naudojamos
Akmenes rajono savivaldybes biudZeto l65os, taip pat leSos, gautos uZ teikiamas paslaugas,
kurios iskaitomos i valstybes biudZeto pajamas, kitos teisetai [gytos leSos.
1 4. Direkcij os fi nansiniai i5tekliai naudoj ami :
1 4. I .direkcijai i5laikyti;
14.2.gamtos paveldo vertybems iSsaugoti, teritorijai tvarkyti, SvietejiSkai,
propagandinei be i auklej amaj ai veiklai vy kdyti ;
I 4. 3.paZeistiems gamtos, kulturos kompleksams bei objektams atkurti ;
14.4. taikomiesiems moksliniams tyrimams ir stebdjimams vykdyti;
14.5.kitorns su valstybinio rezervato tikslais susijusioms priemonems igyvendinti.
l5.Direkcijos finansinds veiklos kontrole vykdoma pagal Lietuvos Respublikos
[statymus.

Direkcijos struktiira ir darbo organizavimas
vadovauja direktorius, kuri skiria pareigoms ir atleidZia iS jq tarnybos
direktorir-rs Lietr-rvos Respublikos Darbo sutarties bei kitq i.statymr"l nLlstatyta tvarka.

16. Direkcijai

:/

I

ui rezervato ir direkcijos uZdaviniq
igyvendinim4 bei veik14.
18. Rezervato direktorius:
18.1. planuoja ir organizuoja direkcijos darb4;
18.2. rengia ir teikia tarnybos direktoriui tvirtinti metinp darbo program4;
18.3' nustatyta tvarka pateikia metinE direkcijos veiklos ir reziruito bulles ataskait4
tarnybai;
17. Rezervato direktorius asmeni5kai atsako

l8'4. teikia tvirtinti tarnybai gamtiniq ekosistemq
q igy vendinim4;
18.5. tvirtina rezervato simbolius;

organizuoj
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18.6. atstovauja direkcijai kitose valstybes institucijose, teismuose, tarptautinese

or ganizacljo s e,
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tari muo se, dalyv auj a komi sij o se ;

18.7. pagal kompetencij4 kontroliuoja teises aktq

isakymq vykdym4;

ir

departamento direktoriaus

18.8. skiria pareigoms ir atleidZia i5 jq direkcijos darbuotojus (vyr. finansinink4 gavus raStiSkE tarnybos direktoriaus sutikim{, skatina juos urbu uZ' darbo
drausmds
paZeidimus jiems skiria drausmines nuobaudas;
18'9. tvirtina direkcijos darbuotojq pareigines instrukcijas ir konrroliuoja jq
rykdymq
18.10. nusrato direkcijos darbuotojams priemokq ir kitq ismokq dydi;
i8.11.pagal kompetencij4 teikia pasiDlymus tamybai del reiervato valdymo,
prieZifiros bei darbo organizavimo tobulinimo;
18.12. vykdo tamybos pavedimus.

