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KAMANV VALSTYBINIO GAMTINIO REZERVATO
DIREKCIJOS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kamanq valstybinio gamtinio rezewato direkcija (toliau - Direkcija) yra biudZetine istaiga,
pagal kompetencij4 vykdanti apsaugos ir tvarkymo veikl4 rezewate - saugomoje teritorijoje, kurioje
siekiama i5saugoti, tirti moksliniu poZiflriu ypad svarbias gamtos vertybes, uZtikrinti nahrrali4 gamtiniq
procesq eig4, propaguoti gamtos vertybiq apsaug4.

2. Direkcija yra vie5asis juridinis asmuo, turintis antspaud4 su Direkcijos pavadinimu,
biudZetiniq ir nebiudZetiniq le5q s4skaitas banke. Direkcijos buveines adresas: PuSq g. 2,
Akmenes II k., Akmenes r., LT-85354.

3. Direkcijos savininke yra valstybe. Direkcijos savininko teises ir pareigas igyvendina
Valstybine saugomq teritorijq tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau - Tarnyba).

4. Direkcija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos tarptautinemis sutartimis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos
biudZetiniq istaigq istatymu Lietuvos Respublikos saugomrl teritorijq istatymu, Lietuvos Respublikos
aplinkos apsaugos istatymu, Lietuvos Respublikos mi5kq istatymu, Lietuvos Respublikos
nekilnojamojo kultDros paveldo apsaugos istatymu, Lietuvos Respublikos statybos istatymu, Lietuvos
Respublikos teritorijq planavimo istatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybines
kontroles istatymu, Lietuvos Respublikos valstybes tarnybos istatymu, kitais istatymais, Lietuvos
Respublikos Vyriausybes nutarimais, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro bei Tarnybos
direktoriaus isakymais, Siais nuostatais, Kamanq valstybinio gamtinio rezervato nuostatais, Kamanq
val styb inio gamtinio r ezew ato tvarkymo pl anu.

5. Direkcryos veikla yra finansuojama i5 Lietuvos Respublikos valstybes biudZeto. Direkcija
gali tureti kitq istatymuose numaty.tq hnansavimo Saltiniq.

6. Sie nuostatai reglamentuoja Direkcijos veikl4, nustato jos tikslus ir funkcijas, teises ir
pareigas, Direkcijos struktflr4 ir darbo organizavim4.

7. Direkcijos nuostatai keidiami teises aktq nustatyta tvarka.
8. Direkcijos vie5i praneSimai skelbiami vietineje spaudoje ir I ar Direkcijos interneto

svetaineje.

II. DIREKCIJOS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

9. Svarbiausieji Direkcijos veiklos tikslai:
9.I. uZtikrinti Kamanq pelkes - didZiausio ir vertingiausio Siaures Lietuvoje molingqjq

lygumq pelkinio komplekso su vidaus sausmemis (salomis ir pusiasaliais), klampyniq supamomiq
pelkiq akimis bei eZerok5niais ir pelkg supandiais mi5kais, taip pat brldingos ir retos augalijos, grybijos
ir gyvunijos apsaug4;

9.2. uZtikrinti rezewato teritorijos ekosistemq stabilumo ir natlralios raidos apsaug4;
9.3. organizuoti ir I ar vykdyti [kines veiklos paZeistq teritoriniq gamtos paveldo kompleksq

ir objektq atkDrim4;
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I 0. 5 . or ganizuoj a informacines sistemos, gamtos ekspozicijq lrengim4;
10.6. informuoja visuomeng apie rezervato blklg, rengiamas aplinkosaugos programas;
10.7. bendradarbiauja su Tarnybos, Aplinkos ministerijos struktflriniais padaliniais bei jai

pavaldZiomis institucijomis, Nacionaline Zemds tarnyba prie Zemes ukio ministerijos ir jos padaliniais,
mi5kq uredijomis, Akmends rajono savivaldybe, MaZeikiq rajono savivaldybe, mokslo bei mokymo
istaigomis bei kitomis valstybes ir savivaldos institucijomis, taip pat vietos bendruomenemis,
visuomeninemis organizacij omis ;

10.8. pagal kompetencij4 palaiko ry5ius su atitinkamomis uZsienio valstybiq institucijomis bei
tarptautinemis organizacij omis ;

10.9. rengia ir teikia Tarnybai Direkcijos metines veiklos planus ir ataskaitas, teikia pasitlymus
Tarnybai Direkcij os finansiniams i5tekliams formuoti;

10.10. rengia pasillymus Tarnybai del teises aktq pakeitimq, reikalingq Direkcijos tikslams
pasiekti;

10.11. istatymq nustatl'tais atvejais ir tvarka valdo, naudoja valstybes turt4 ir juo disponuoja;
I0.I2. pagal kompetencij4 nustatyta tvarka nagrineja asmenq skundus, prane5imus ir

pra5ymus;
10.13. vykdo kitas istatymq ir kitq teises aktq jai pavestas funkcijas.

III. DIREKCIJOS TEISES IR PAREIGOS

1 1. Direkcija turi teisg:
11.1. gauti i5 Tarnybos ir kitq Aplinkos ministerijos reguliavimo sridiai priskirtq istaigq, kitq

valstybes bei savivaldybiq institucijq ir istaigq reikiam4 informacij4 rezervato tikslams pasiekti bei
Direkcijos veiklai organizuoti :

Il.2.1statymq nustatyta tvarka gauti param4 Direkcijos tikslams pasiekti ir funkcijoms vykdy'ti;
11.3. bendradarbiauti su nacionalinemis ir tarptautindmis organizacijomis, kuriq veikla susijusi

su saugomq teritorijq veiklos organizavimu ir gamtosauga;
11.4. naudoti savo simbolius, naudoti ir tiraZuoti rezervatui bldingq reginiq bei objektq

atvaizdus;
1 1.5. teises aktq nustatyta tvarka vykdyti vie5uosius pirkimus;
11.6. teikti mokamas paslaugas, susijusias su Direkcijos funkcijq vykdymu, pagal Tamybos

patvirtint4 mokamq paslaugq s4ra54;

11.7. istatymq nustatytalvarka gauti param4 Direkcijos tikslams pasiekti ir funkcijoms vykdyti.
12. Direkcija turi kitas Lietuvos Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes

nutarimais, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Tarnybos direktoriaus isakymais bei kitais teises
aktais nustatytas teises.

13. Direkcijos valstybes tarnautojams, vykdantiems teritorijos apsaugos ir naudojimo reZimo
laikymosi kontroles funkcijas, suteikiami valstybiniq saugomll teritorijq pareigDnq igalinimai ir gali
btti suteikti aplinkos apsaugos valstybines kontroles pareigDnq igaliojimai. Valstybiniq saugomq
teritorijq pareig[nq teisds, nustatl.tos Lietuvos Respublikos saugoml] teritorijq istatyme ir Valstybines
saugomq teritorijq apsaugos kontroles nuostatuose, patvirlintuose Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2004 m. sausio 27 d. isakymu Nr. Dl-43, kituose teises aktuose.

14. Direkcijos pareigos:
14.f . i5saugotirczeruato gamtos paveldo objektus (vertybes);



14.2. lLlikrinti sunaikintq ir paZeistq gamtiniq kompleksq ir objektq (vertybiq) atkurim4;
14.3. sudaryti s4lygas taikomiesiems moksliniams tyrimams vykdyi gamtos paveldo apsaugos

srityse;
14.4. organrzuotr gamtosaugini (ekologini) Svietim4 ir mokym4, propaguoti aplinkos apsaugos

ideias;
14.5. ultrkrinti objektyvios ir savalaikes informacijos gamtos verlybiq apsaugos klausimais

teikim4 valstybinems ir savivaldybiq institucijoms ir fstaigoms, nevalstybinems organizacijoms,
visuomenei;

14.6. pagal kompetencij4 teikti i5vadas del teritorijq planavimo;
14.7. kitos istatymuose ir kituose teisds aktuose nustatlos pareigos.
15. Rezervato moksliniams tyrimams, stebejimams ir muziejiniam darbui koordinuoti,

svarbiausiems teritorijos planavimo sprendimams nagrineti gali bUti sudaroma moksline ar kita
patariamoj i konsultacine taryba.

IV. DIREKCIJOS VEIKLOS EKONOMINIAI PAGRINDAI

16. Direkcijos funkcijoms ir valstybinems programoms vykdyti skiriamos Lietuvos
Respublikos valstybes biudZeto leSos. Veiklai organizuoti taip pat gali bfiti naudojamos Aplinkos
apsaugos rdmimo programos, Akmends rajono savivaldybes biudZeto leSos, kitq programrtr ir fondq
l65os, taip pat ldSos, gautos uZ teikiamas paslaugas, kurios iskaitomos i valstybes biudZeto pajamas,
kitos teisetai igy'tos leSos.

1 7. Direkcrj os finansiniai i5tekliai naudoj ami :

17.I. gamtos vertybems i5saugoti, rezervatui tvarkyti, Svieteji5kai, propagandinei bei
auklej amaj ai veiklai vykdl'ti;

17.2. paLeistiems gamtos kompleksams bei objektams atkurti;
17.3. taikomiesiems moksliniams tyrimams ir stebejimams vykdyti;
17.4. kitoms su rezervato tikslais susijusioms priemondms igyvendinti;
1 7.5. Direkcijai i5laikyti.
18. Savo funkcijoms vykdlti Direkcija patikejimo teise valdo, naudoja ir disponuoja valstybes

turtu.
19. Direkcijos finansines veiklos kontrole vykdoma pagal Lietuvos Respublikos istatymus.

V. DIREKCIJOS STRUKTURA IR VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

20. Direkcijos veiklos organizavimo pagrindas yra metinis veiklos planas, kuri tvirtina ir jo
vykdym4 vertina Tarnybos direktorius. Direkcijos metiniai veiklos planai rengiami vadovaujantis
Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2002 m. birZelio 6 d.
nutarimu Nr. 827.

21. Direkcijai vadovaujarezewato direktorius (toliau - Direktorius), kuri priima ipareigas ir
atleidLia i5 pareigq Tarnybos direktorius Lietuvos Respublikos valstybes tarnybos istatymo ir kitq
teises aktq nustaty'ta tvarka. Direktorius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Tarnybos direktoriui.

22. Dtekcijos veikla reguliuojama Direktoriaus lsakymais ir Direktoriaus tvirtinamais vidaus
dokumentais: Direkcijos darbo reglamentu, vidaus tvarkos taisyklemis, valstybes tarnautojq ir
darbuotojq, dirbandiq pagal darbo sutartis, pareigybiq apraSymais , taip pat Siais nuostatais.

23. Valstybes tarnautojq priemim4 i pareigas, darbo uZmokesdio mokejimo tvark4 ir s4lygas
nustato Lietuvos Respublikos valstybes tarnybos istatymas, kiti istatymai ir teises aktai. Kitq
Direkcijos darbuotojq priemim4 i darbq,jq darbo apmokejimo tvark4 ir kitus darbo santykiq klausimus
reguliuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, kiti istatymai ir teises aktai. 1

24. Dtekcijoj e gali buti struktfiriniai padaliniai, lankytoj q centrai.
25. Direktoriaus funkcijos:
25.1. formuoja Direkcijos veiklos kryptis;
25.2. rengia ir teikia Tarnybos direktoriui tvirtinti metiniveiklos plan4;
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25.3. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Direkcijos veikl4, atsako uL Direkcijos
disponuoj amq leSq panaudojim4;

25.4. nagrineja Direkcijos kompetencijai priskirtus klausimus ir priima sprendimus; yra
tiesiogiai atsakingas uZ Direkcijai pavestq funkcijrl vykdym4;

25.5. nustatyta tvarka pateikia Tarnybai meting Direkcijos veiklos ataskait4;
25.6. gavgs Tarnybos suderinimE, tvirtina Direkcijos struktur4 ir valstybes tarnautojq ir

darbuotojq, dirbandiq pagal darbo sutartis, pareigybiq s4ra54, nevirSydamas darbo uZmokesdiui skirtq
biudZeto asignavimq;

25.7. fiirtina Direkcijos valstybes tarnautojq ir darbuotojq, dirbandiq pagal darbo sutartis,
pareigybiq apraSymus ir kontroliuoja jq vykdym4;

25.8. skiria i pareigas ir atleidlia i5 jq Direkcijos valstybes tarnautojus ir darbuotojus,
dirbandius pagal darbo sutartis, juos skatina, skiria jiems uZ tarnybinius nusiZengimus ir darbo
drausmds paZeidimus atitinkamai tarnybines ar drausmines nuobaudas, vadovaudamasis Lietuvos
Respublikos valstybes tarnybos istatymu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu ir kitais teises aktais;

25.9. nustato Direkcijos valstybes tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo
sutartis, pareiginiq priedq, priemokq ir kitq iSmokq dydZius;

25.T0. pagal kompetencij4 kontroliuoja teises aktq ir Tarnybos direktoriaus fsakymq vykdym4;
25 .1 I. tvirtina rezerv ato tvarkyrno tikslines pro gramas ;

25.12. teikia Tarnybai pasirllymus del rezervato planavimo dokumentq rengimo, papildymo ar
keitimo;

25.13. pagal kompetencij4 teikia pasi[lymus Tarnybai ddl rezewato valdymo, prieZilros bei
darb o or ganizavimo tobulinimo ;

25.14. teikia Tarnybai pasiDlymus del Direkcijos veiklos finansavimo;
25.15. atsako uZ. rezewato Zemes (miSkq, vandens telkiniq ir kita), kuri nustaty'ta tvarka

Direkcijai suteikta valdyi patikejimo, panaudos ar nuomos teise, tinkam4 apsaug4, tvarkym4,
naudojim4, valdym4, disponavim4 ja;

25.16. atsako uZ kito Direkcijai perduoto turto valdym4, naudojim4 ir disponavim4 juo pagal
teisds aktq reikalavimus;

25.17. atstovauja Direkcijai, kai sprendZiami Direkcijos veiklos klausimai, sudaromos sutartys
su kitomis institucij omis ir organizacij omis ;

25.18. tvirtina su Tamyba suderint4 rezewato simbolik4;
25.19. atstovauja Direkcijai kitose valstybes institucijose, teismuose, tarptautinese

or ganizacrlo s e, p asitarimuo se, dalyvauj a komi sij o s e ;

25.20. organizuoja dokumentq valdym4, uZtikrina perduodamq i archlv4 dokumentq
saugojim4, apskait4 ir naudojim4, organizuoja materialiniq vertybiq apsaug4 bei organizuoja
darbuotojq darbo, civiling ir prie5gaisring saug4;

25.2I. vykdo kitas teises aktuose nustatltas funkcijas ir Tarnybos direktoriaus pavedimus.
26. Direktorius gali kai kurias pareigas pavesti vykdyti kitiems Direkcijos valstybes

tarnautojams.
27. Direktoriui laikinai nesant, jo pareigas eina Direktoriaus igaliotas Direkcijos valstybes

tarnautojas.

VI. DIREKCIJOS VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLE

28. Direkcijos buhalterine apskaita tvarkoma ir finansine atskaitomybe sudaroma teises aktq
nustatyta tvarka.

29. Direkcijos valstybini audit4 atlieka Lietuvos Respublikos valstybes kontrold, vidaus audit4
atlieka Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Centralizuotas vidaus audito skyrius. l
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VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

30. Direkcrjareorganizuojama, pertvarkoma arba likviduojama Lietuvos Respublikos istatymq
nustatyta tvarka.

Direktorius Albertas Stanislovaitis


