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ŽEMAITIJOS NACIONALINIO PARKO DIREKCIJOS
GAMTOS IR KULTŪROS PAVELDO SKYRIAUS
NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos (toliau vadinama – Direkcijos) Gamtos ir
kultūros paveldo skyriaus (toliau – Skyriaus) nuostatai (toliau vadinama – šie Nuostatai) nustato
Direkcijos Skyriaus uždavinius, funkcijas ir teises bei veiklos organizavimo tvarką.
2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymu,
Lietuvos Respublikos gyvosios gamtos įstatymu, Lietuvos Respublikos žemės įstatymu, Lietuvos
Respublikos miškų įstatymu bei kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais,
Direkcijos nuostatais, Žemaitijos nacionalinio parko direktoriaus (toliau – Direktorius) įsakymais,
vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais.
3. Skyrius yra tiesiogiai pavaldus Direktoriui.
II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS
4. Skyriaus uždaviniai yra:
4.1. organizuoti didžiausio Žemaitijoje ežeringo miškingo gamtinio komplekso, mokslui
ypač vertingų miškingų Plokštinės ir Rukundžių pelkynų, Platelių ežero, Laumalenkos ir Šilinės
hidrografinių kompleksų, raiškaus moreninio (Mikytų, Pučkorių) ir keiminio (Šarnelės,
Jazdauskiškių, Grigaičių) kraštovaizdžio etalonų, Gardų ozo, Medsėdžių ir Liepijos limnokeimų,
Babrungo ir Mergupio slėnių, Paburgės, Siberijos, Pakastuvos, Užpelkių, Ertenio ir Paparčių pelkių,
savitų Paplatelės, Šeirės ir Pailgio miškų bei Juodupio pelkėtų pievų biocenozių, retų rūšių augalų ir
gyvūnų, gamtos paveldo objektų apsaugą;
4.2. organizuoti ypač vertingo ir sudėtingo Šiaurės Žemaitijos archeologinio komplekso su
Mikytų, Šarnelės, Pučkorių, Gegrėnų, Pagardenio ir kitais piliakalniais bei alkakalniais,
Šventorkalnio senovinės gyvenvietės bei piliavietės, Žemaičių Kalvarijos (Gardų) urbanistinio
komplekso ir sakralinės architektūros ansamblio, Platelių dvaro ir parko komplekso, etnokultūrinės
vertės požymius išlaikiusių Beržoro, Stirbaičių ir Visvainių kaimų, kitų kultūros paveldo objektų
apsaugą;
4.3. organizuoti Šiaurvakarių Žemaitijos vandenskyros gamtinės ekosistemos stabilumo,
biotos komponentų ir jų įvairovės apsaugą;
4.4. organizuoti sunaikintų ir/ar pažeistų gamtos, kultūros paveldo vertybių kompleksų bei
objektų atkūrimą;
4.5. puoselėti Žemaitijos regiono kultūros tradicijas, amatus, verslus, propaguoti
gamtosaugos idėjas, materialinės ir dvasinės kultūros palikimą.
5. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
5.1. organizuoja ir pagal savo kompetenciją dalyvauja vykdant mokslinius tyrimus ir
stebėjimus gamtos ir kultūros paveldo srityse;
5.2. ruošia ilgalaikes gamtos ir kultūros paveldo apsaugos programas bei konkrečius
projektus ir juos įgyvendina;
5.3. pagal kompetenciją rengia paraiškas tarptautiniams projektams ir juos koordinuoja;
5.4. organizuoja valstybinio aplinkos monitoringo programos ir kito monitoringo vykdymą
bei pagal kompetenciją dalyvauja juos įgyvendinant;
5.5. organizuoja tradicines Žemaitijos regiono šventes, gaivina Žemaitijos regiono tradicijas,
amatus, verslus, propaguoja materialinės ir dvasinės kultūros palikimą;

5.6. pagal savo kompetenciją organizuoja konferencijas, seminarus, parodas, kitus renginius
visuomenei, vienijant bendruomenės pastangas išsaugoti ir atgaivinti švenčių, papročių unikalumą,
specifiškumą, reliktiškumą, saugoti gamtos ir kultūros vertybes;
5.7. ruošia gamtos ir kultūros vertybių ekspozicijas, veda pažintines ir mokomąsias
ekskursijas;
5.8. ieško, fiksuoja gyvąsias tradicinės kultūros vertybes;
5.9. organizuoja Parko gamtos ir kultūros vertybių priežiūrą, apsaugą;
5.10. koordinuoja folkloro ansamblio „Platelee“ veiklą;
5.11. koordinuoja lietuviško ritinio komandos veiklą;
5.12. rašo straipsnius, pagal savo kompetenciją teikia informaciją visuomenei;
5.13. kaupia, sistemina informaciją gamtos ir kultūros vertybių apsaugos srityje;
5.14. palaiko ryšius su valstybės institucijomis, mokslo ir mokymo įstaigomis; seka
naujoves, susijusias su gamtos ir kultūros paveldo apsauga saugomose teritorijose ir organizuoja jų
pritaikymą Direkcijos veikloje;
5.15. vykdo valstybinę saugomų teritorijų kontrolę vadovaujantis Direkcijos reindžerystės
organizavimo tvarkoje numatytais reindžerių veiklos principais ir veiklos organizavimo tvarka
5.16. teikia ataskaitas apie Skyriaus veiklą nustatyta tvarka;
5.17 ruošia Direkcijos direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų projektus, susijusius su
Skyriaus ir jo darbuotojų veikla;
5.18. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Direkcijos vadovo,
jo pavaduotojo pavedimus.
III. SKYRIAUS TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ
6. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas funkcijas, turi teisę:
6.1. gauti iš Direkcijos struktūrinių padalinių dokumentus ir informaciją, kurių reikia
Skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;
6.2. dalyvauti rengiamuose seminaruose ir mokymuose ar kitaip kelti kvalifikaciją;
6.3. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis
teisėmis.
7. Skyriaus darbuotojai privalo:
7.1. vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais,
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Direkcijos nuostatais, Direkcijos darbo reglamentu,
Direkcijos vidaus tvarkos taisyklėmis, Skyriaus nuostatais, savo pareigybių aprašymais,
Direktoriaus įsakymais bei kitais tesės aktais, reglamentuojančiais jų veiklą;
7.2. laiku ir kokybiškai atlikti pavedamus darbus.
8. Už pareigų ir funkcijų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą Skyriaus darbuotojai atsako
Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
IV. SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
9. Skyriui vadovauja šio Skyriaus vedėjas (toliau vadinama – Vedėjas), priimamas ir
leidžiamas iš darbo Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.
10. Vedėjas:
10.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą;
10.2. atsako už Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;
10.3. atsiskaito Direkcijos vadovui, už Skyriaus veiklą;
10.4. teikia Direkcijos vadovui siūlymus Skyriaus kompetencijos klausimais;
10.5. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Direkcijos vadovo pavedimus.
11. Vedėjui laikinai nesant, jo funkcijas atlieka Skyriaus vedėjo pavaduotojas.
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