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Valstybines saugomq teritorij q
tarnybos prie Aplinkos
ministerij os direktores
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KAMANT VALSTYBINIO GAMTINIO REZERVATO
DIREKCIJOS NUOSTATAI

I. Bendrosios nuostatos

1. Kamanq valstybinio gamtinio rezewato direkcijos (toliau vadinama - Direkcija)
steigejas yra Valstybine saugomq teritorijq tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau
vadinama - Tarnyba). Direkcija savo veikloje vadovaujasi Aplinkos apsaugos istatymu,
Saugomq teritorijq istatymu, Teritorijq planavimo istatymu, MiSkU istatymu, BiudZetinirl
istaigq istatymu ir kitais istatymais, Specialiosiomis Zemes ir mi5ko naudojimo s4lygomis,
Kamanq valstybinio gamtinio rezewato nuostatais, kitais teises aktais, Aplinkos ministro bei
Tarnybos direktoriaus isakymais ir Siais nuostatais, Karnanq valstybinio gamtinio rezervato ir
jo apsaugos zonos ribq planu, tvarkymo planu.

2. Direkcija yra valstybine biudZetine istaiga - juridinis asmuo, turintis antspaud4 su
direkcijos pavadinimu, biudZetinirtr ir nebiudZetiniq le5r4 s4skaitas banke.

3. Direkcijos btstine: Akmenes 2-asis kaimas LT - 85354, Akmenes r.
4. Sie nuostatai reglamentuoja Direkcijos veikl4 nustato jos tikslus ir firnkcijas, teises

ir pareigas, Direkcijos darbo orgarrizavim4

II. Direkcijos tikslai ir funkcijos '

5. Direkcijos tikslai:
5.1. organizuoti Kamanq pelkes - didZiausios ir vertingiausios Siaures Lietuvoje

molingqjq lygumq pelkinio komplekso su vidaus sausmdmis (salomis ir pusiasaliais),
klampyniq supamomis pelkiq akimis bei eZerok5niais ir pelkE supandiq mi5k6 taip pat
bDdingos ir retos augalijos, grybijos ir gyilnnijos i5saugojim4

5.2. organrzuoti Kamanq valstybinio gamtinio rezewato (toliau - rezervatas)
teritorijos ekosistemos stabilumo ir naturalios raidos apsaug4;

5.3. organizuoti fikines veiklos paZeistq gamtos kompleksrtr ir objektq atk[rim4;
5.4. organizuoti rezewato teritorijos tyrimus ir stebejimus, kaupti informacij4 apie jos

gamtines aplinkos komponentq buklE ir pokydius;
5.5. rykdyti ekologini Svietim4 propaguoti gamtos apsaugos idejas.
6. Direkcija, iglvendindama jai keliamus tikslus, atlieka Sias funkcijas:
6.1. vykdo rezervato teritorijos prieZi0r4 ir kontrolg;
6.2. igyvendina rezervato tvarkymo plan4;
6.3. organizuoja rezervato gamtiniq ekosistemrl apsaugos programq rengim4 ir jq

lgyvendinimq;
6. 4. organi zuoj a informacinds si stemo s, gamto s ekspozicij q irengim4;
6.5. organizuoja ir koordinuoja rezervato teritorijos tyrimus ir stebejimus pagal

Tarnybo s patvirtint4 pro gram4;
6.6. informuoja visuomenE apie rezewato buklE, rengiamas aplinkosaugos programas;
6"7. bendradarbiauja su Aplinkos ministerijos strukf[riniais padaliniais, MaZeikirl

miSkr1 uredija, Akmenes rajono savivaldybe bei Siauliq apskrities vir5ininko administracija,
mokslo bei mokymo istaigomis bei kitomis valstybes institucijomis, visuomenindmis
organizacijomis;

6.8. pagal kompetencij4 palaiko rySius su atitinkamomis uZsienio valstybiq
institucij omis bei tarptautinemi s organizacij omi s.
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III. Direkcijos teises ir pareigos

7. Direkcija triri teisg:
7.1. gauti i5 Tamybos, ir kitq Aplinkos ministerijos reguliavimo sridiai priskirtrl

istaigq kitq valstybes institucijq reikiamq informacijq rezewato tikslams iglvendinti bei
Direkcij os veiklai organizuoti;

7.2. l<retptis i nacionalines ir" tarptautines organizacijas, kuiq veikla susijusi su
saugomq teritorij q veiklos organizavimu ir aplinkosauga;

7.3. naudoti savo simbolius, o kartu su savivaldos institucijomis - naudoti ir tiraZuoti
jos teritorijai bldingq reginiq bei objekrq atuaizdus.

7.4. istatymq nustatlta tvarka, gauti paramq Direkcijos tikslams ir funkcijoms
[gyvendinti.

8. Direkcijos darbuotojams, vykdantiems teritorijos apsaugos ir naudojimo reZimo
laikymosi kontroles funkcijas, gali buti suteikti valstybiniq saugomq teritorijq pareigunq
aplinko s ap saugo s valstybines kontroles parei gunq igalinimai.

9. Direkcijos darbuotojai, vykdantys kontroles funkcijas, turi Aplinkos apsaugos

[statymo, Saugomq teritorijq istatymo, Aplinkos apsaugos vaistybines kontroles istatymo,
Valstybines saugomq teritorijq apsaugos kontroles nuostatq ir kitq teises aklq suteiklas teises.

l0.Direkcijos darbuotojai gali teikti gidq paslaugas rezewato teritorijq planavimo
dokumente nustatytose vietose.

11. Direkcija turi kitas Lietuvos Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikos
Vyriausybes nutarimais, Aplinkos ministerijos bei Tarnybos direlctoriaus isakymais nustatytas
teises.

12. Direkcijos pareigos:
I2.I. i5saugoti rezervate esaniius gamtos paveldo objekrus (vertybes);
12.2. uZtikrinti sunaikintq ir paZeistq gamtiniq kompleksq ir objektq (vertybirf

atkurim4;
12.3. sudaryti s4lygas taikomiesiems moksliniams tyrimams vykdlti gamtos paveldo

apsaugos srityje;
I2.4. organizuoti aplinkosaugini Svietim4 ir mokym% propaguoti gamtos apsaugos

idejas;
I2.5. uZtikrinti, kad valstybinems institucijoms, nevalstybinems organizacijoms,

visuomenei btrtq laiku teikiama objekryvi informacija apie rezeruato bflklQ.

IV. Direkcijos veiklos ekonominiai pagrindai

13. Direkcijos funkcijoms ir valstybindms programoms vykdyi skiriamos Lietuvos
Respublikos vaistybes biudZeto leSos. Veiklai organizuoti taip pat gali buti naudojamos
Akmenes rajono savivaldybes biudZeto 1e5os, taip pat 1d5os, gautos uZ teikiamas paslaugas,

kurios iskaitomos i valstybes biudZeto pajamas, kitos teisetai lgytos 1e5os.

14. Direkcijos finansiniai i5tekliai naudojami:
14.1. Direkcijai i5laikrti;
I4.2. gamtos paveldo vertybems iSsaugoti, teritorijai tvarkyti, Svieteji5kai,

propagandinei bei auklej amaj ai veiklai vykdyti ;
14.3. paZeistiems gamtos, kult[ros kompleksams bei objektams atkurti;
14.4. taikomiesiems moksliniams tyrimams ir stebejimams lykdyi;
14.5. kitoms su rezeryato tikslais susijusioms priemondms igyvendinti.
15. Direkcijos finansinds veiklos kontrole vykdoma Lietuvos Respublikos teises aktq

nustatyta tvarka. \
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V. Direkcijos darbo organizavimas

16. Direkcijai vadovauja direktorius, ku4 skiria pareigoms ir atleidLia i5 jq Tarnybos
direktorius valstybes tarnybos [statymo bei kitq teises aktq nustatyta tvarka.

17. Rezervato direktorius asmeni5kai atsako uZ direkcijos uZdaviniq igyvendinim4
bei direkcijos veikl4.

18. Rezervato direktorius:
18.1. planuoja ir organizuoja Eirekcijos darb4;
18.2. rengia ir teikia Tarnybos direktoriui tvirtinti metin[ veiklos planzu
18'3. nustatyta tvarka pateikia metinp Direkcijos veiklos ir rezervato bflkles ataskait4

Tarnybai;
1 8.4. tvirtina rezewato simbolius;
18.5. atstovauja Direkcijai kitose valstybes institucijose, teismuose, tarptautinese

or ganizacijo s e, p asi tarimuo s e, dal yvauj a komi s ij o se ;
18.6. pagal kompetencij4 kontroliuoja teises aktq ir Tarnybos direktoriaus isakymq

vykdym4
18.7. skiria pareigoms ir atleidZia i5 jq Direkcijos darbuotojus (vyr. finansinink4 -

gavus ra5ti5k4 Tamybos direktoriaus sutikim{, skatina juos arba vZ darbo drausmes
paZeidimus j iems skiria drausmines nuobaudas;

18.8. tvirtina Direkcijos darbuotojq pareigines instrukcijas ir kontroliuoja jq
vykdym4;

18.9. nustato Direkcijos darbuotojams priemokq ir kitq i5mokq dydi;
18.10.pagal kompetencijq teikia pasiulymus Tamybai del rezewato valdymo,

prieZiuros bei darbo organizavimo tobulinimo;
18.1 1. vykdo Tarnybos pavedimus.

Direktore Ruta Ba5kyte
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