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MoLETV n. rUNo rurruRos rR spoRTo cENTRo DARBo rvARKos TAISYKLES

I. SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Sios darbo tvarkos taisykles (toliau vadinama - Taisykles) reglamentuo.ia Moletq r.

kUno kult[ros ir sporto centro (toliau - Sporto centras) bendruomenes darb4 ir vidaus tvark4.
2. Taisykles - lokalinis teises aktas, reglamentuoiantis sutinkamai su Lietuvos

Respublikos darbo kodeksu (toliau - DK) ir kitais istatymais darbuotojil priemim4 ir atleidimq,
pagrindines teises, pareigas ir darbo sutarti sudariusiq Saliq atsakomybg, darbo reLimq, poilsio laik4.
darbuotojq skatinimq ir darbo pareigq paZeidimus, taip pat kitus Sporto centre darbo santykius
reguliuojandius klausirnus. Taisyklemis siekiarr-ra apginti tiek darbuotojq, tiek Sporto centro
direktoriaus interesus. Siq Taisykliq nuostatos taikomos tiek, kiek 5iq teisiniq santykirl
nereglamentuoja Lietuvos Respublikos istatymai. kiti teises aktai.

3. Sporto centras savo veikl4 grindZianti l,ietuvos Respublikos Konstitucija, Svietimo
ir kitais jstatymais, Vaiko teisiq konvencija, L,ietuvos Respublikos Vyriausybds nutarimais,
Svietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais, DK, Moletq r. savivaldybes tarybos sprendimais,
Moletq r. savivaldybes administracijos Svietin-ro skyriaus vedeio isakymais, Sporto centro
nuostatais.

4. Su Taisyklemis ir jq pakeitirnais per penkias darbo dienas nuo jq patvirtinimo
pasira5ytinai supaZindinami visi Sporto centro darbuotojai. Nauji darbuotojai sur'faisyklemis
supaZindinanii pirmqj4 jq darbo dien4. Pedagogirrius darbuotoius pasira5ytinai supaZindina Sporto
centro clirektorius al Sporto centro direktoriaus pavaduotojas ugdymui, personalo darbuotojus -
Sporto centro direktoriaus pavaduoto.ias fikiui.

5. Taisykles isakyrnu tvirtina Sporto centro direktorius, suderings su Sporto centro
darbo taryba (ai nesant - su profesine sEiunga).

6. Sporto centro direktorius ir darbuotojai turi teisg Taisyklese inicijuoti pakeitimus,
kurie, priei patvirtinant juos Sporto centro direktoriui, derinami su darbo taryba.

7. Siq Taisykliq igyvendinimo kontrolg vykdo Sporto centro direktorius ar jo igalioti- asmenys.

8. Sporto centro direktorius (ar ji vaduojantis asmuo), nagrinedamas darbo pareigq
paZeidimus, turi teisg pakarlotinai supaZinclinti darbuotojus su Siomis Taisyklemis, jei pastebi, kad
darbuotoj ai aplaidZiar laikosi j ose i 5d estytq reikal av i mq.

II SKYRIUS
SPORTO CENTRO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IIT VAI,DYMAS

1. Sporto centro veikla organizuojama vadovaujantis:
1.1 . Sporto centro nuostatais patvirtintais Moletq r. savivaldybes tarybos.
1.2. Sporto centro strateginiu veiklos planu, kuriam yra pritarusi Sporto centro taryba,

Savivaldybes administracijos direktorius ar jo lgaliotix asmuo, patvirtintu Sporto centro
direktoriaus.

1.2. Sporto centro metiniu veiklos plauu. kuriarn yra pritarusi Sporto centro taryba,
patvirtintr"r Sporto centr:o direktoriaus.

1.3. Sporto centro metine sportinir"l -qrupiq ugdymo programa, ilgalaike sportininkq'
ugdymo programa, patvirtintos Sporto centro direktoriaus.



1.4. Metiniu ugdymo planu, kuriam yra pritarusi Sporto centro taryba, Savivaldybes
administracijos direktorius ar jo igaliotas asmlro, patvirtintu Sporto centro direktoriaus.

2. Sporto centro, kaip darbdavio, teises ir pareigas igyvendina direktorius, kuris
skiriamas i pareigas.konkurso bUdu ir atleidZiamas i5 jq Savivaldybds tarybos, teises akttl nustatyta
tvarka. Sporto centro direktorius yra atskaitingas ir tiesiogiai pavaldus Savivaldybes tarybai.
Laikinai direktoriui nesant Sporto centre (ligos, komandiruodiq, atostogq ar kitais atvejais) jo
funkcij as atlieka igaliotas direktoriaus pavaduotoj as.

3. Sporto centro direktoriaus pavaduotojai asmeni5kai atsako uZ jq koordinuojarno darbo
organizavim4, pedagogai ir kitidarbuotojai- uZ jiems pavest4 darbq.

4. Sporto centro mokytojai ir kiti darbuotojai savo darb4 organizuo.ia vadovaudamiesi
direktoriaus patvirtintais Sporto centro darb4 reglamentuojandiq tvarkq apraSais, Siomis Taisyklemis,
darbuotojq pareigybi q apra5ymais.

III. SKYRIUS
PRIEMTMO I DARBA IR ATLETDTMO Is OlnsO TVARKA.

PAREIGYBES

l. Sporto centro direktoriq skiria fu atleidLia steigejas.
2. Sporto centro darbuotojus idarb4 priima, darbo sutarti sudaro ir j4 nutraukia

direktorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir Lietuvos Respublikos Svietirni-
ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

3. Sporto centro ir darbuotojo (iskaitant ir direktoriq) susitarimas del darbo

iforminamas darbo sutafiimi, kai Salys susitaria del bttinq darbo sutafties s4lygq: darbuotojo darbo
vietos, darbo funkcijtl (t. y. del tam tikros profesijos, specialybes, kvalifikacijos, darbo arbatam
tikrq pareigq) ir darbo apmokejimo. Darbo sutartis sudaroma ne veliau kaip prie5 vien4 darbo dien4,
iki darbuotojas pradeda dirbti, ir isigalioja darbuotojo pirmqjE darbo dien4. Pasira5ius darbo sutarti
darbuotojui jteikiamas darbo paZymejimas. Saliq susitarimu gali bfiti sulygstama ir del kitq darbo
sutarties s4lygq, jeigu darbo istatymai, kiti norrniniai teises aktai nedraudZia jas nustatyti
(iSbandymo, papildomo darbo ir kt.). Susitarimas del papildomos darbo funkcijos atlikimo
nelaikomas naujos darbo sutarties sudarymu.

4. Priimamas idarb4 asmuo turi pateikti savo asmens dokument4, jo i5silavinim4 ir
kvalifikacij4 patvirtinandius dokumentus. Jei priernimas i darb4 yra siejamas su iSsilavinimo ir
kvalifikaciniais reikalavimais. PaZymas apie sveikatos buklg, informacij4 apie turimus vaikus, jei
darbuotojas pageidauja, kad del atitinkamq prieZasditliam butq taikomos LR DK nuostatos.

5. { darb4 priimti tik tie asmenys, kurie atitinka pareigybes apra5yme ir teises aktuos
nustatytus kvalifikacinius ir specialiuosius reikalavimus, skelbiant ir vykdant konkurs4 .-
atitinkamorns pareigoms uZimti.

6. Ne veliau kaip pirm4j4 darbuotoio darbo dien4 darbuotojas yra supaZindinamas'su
Taisyklemis, pareigybes apra5u, saugos ir sveikatos, prieSgaisrines saugos instrukcijomis,
darbuotojui patiketo turto naudojimo ir atsakomybes uZ jitvarka, darbo apmokejimo sistema,
sutikimu del asmeninitl duomenq saugos, kitais lokaliniais Sporto centro galiojandiais ir darbuotojo
darb4 reglamentuoj andi ais aktais.

7 .Darbo sutarties sElygos gali b[ti keidiamos tik esant iSankstiniam ra5ti5kam
darbuotoio sutikimui. Jeigu darbuotojas nesutinka dirbti pakeistomis s4lygomis, jis gali bfti
atleistas vadovaujantis LR DK.

8. Darbuotojas i5 darbo gali buti atleistas DK nustatytais pagrindais, darbo santykitl
pasibaigimo diena yra paskutine darbuotojo darbo diena.

9. Nutraukus su darbuotoju darbo sutarti, ne veliau kaip paskuting savo darbo dien4
darbuotojas privalo Sporto centro direktoriui ar jo igaliotam asmeniui gr4Zinti darbuotojui patiket4
ar darbo funkcijoms vykdyti perduot4 tur14, mokymo priemones ir kt. turt4, tokios biikles, koks
turtas jam buvo perduotas, atsiZvelgiant iio normalq nusidevejim4.
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IV SKYRIUS
DARBO ORGANIZAVIMAS, DARBO IR POILSIO LAIKAS

1. Sporto centro darbuoto.iams darbo ir poilsio laikas nustatomas vadovaujantis DK ir
Darbo laiko reZimo valstybes ir savivaldybiq imonese, istaigose ir organizacijose nustatymo apra5u,
patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybds 2017 m. birZelio 2l d. nutarimu Nr. 496 ,,Del
Lietuvos Respublikos darbo kodekso igyvendinimo".

2. Darbuotojams Sporto centre nustatoma penkiq darbo dienq savait6, i5skyrus Svendiq
dienas su dviem poilsio dienomis. Sporto centro darbuotojai gali dirbti pagal su darbuotojq atstovais
suderintus ir Sporto centro direktoriaus patvirtintus darbo grafikus, o Nefbrmalar"rs Svietimo
mokytojai - pagal su darbuotojq atstovais suderintus ir Sporlo centro direktoriaus patvirtintus
Neformalaus Svietimo mokytojq darbo tvarkaraSdius irlar sporto varZybq kalendorinius planus.

3. Sporto centro darbuotojq, i5skyrus Nefbrmalaus Svietimo mokytojus, darbo pradLia
* 8.00 val., pabaiga- 17.00 val. Kiekvienos savaites penktadieni darbo pabaiga- 15.45 val.,
prie55ventinemis dienornis darbo laikas trumpinamas viena valanda. Pietq pertrauka - nuo 12.00
val. iki 12.45 val. Se5tadienis ir sekmadienis - poilsio dienos. Aptarnavimo darbuotojq darbo
grafikai derinami su ugdymo proceso ir renginiq aptarnavimo poreikiu.

4. Darbo laiko normos:
4.1 . Neformalaus Svietirno mokytojai, dirbantys pilnu etatu, dirba 42 savaites per

metus,36 darbo valandas per savaitE, kas atitinkal5l2 val. per metus. Jq darbo laikas sudarytas i5

kontaktinio darbo su mokiniais valandq ir nekontaktinio darbo valandq.
4.2. Mokiniq atostogq metu Neformalaus Svietimo mokytojai suderintu laiku

dalyvauja suplanuotuose mokymuose, posedZiuose irlarba dirba pagal moksleiviq atostogq metu
patvirtint4 tvarkara5ti.

4.3. Direktorius ir kiti Sporto centro darbuotojai, dirbantys pilnu etatu, dirba 40 darbo
valandq per savaitg, i5skyrus atvejus, jei jiems nustatyta sutrumpinta darbo laiko norma arba
nustatytas ne visas darbo laikas.

4.4. Nepedagoginio personalo darbuotojams, dirbantiems 0,25; 0,5 ir 0,75 etato gali
b[ti sudaromas individualus darbo grafikas, kuriuo vadovaujantis darbuotojas per savaitE turi dirbti
atitinkamai 10,20 ar 30 valandq.

4.5. Mokytojq ra5ytiniu praSymu nekontaktines valandas, nereikalaujandias tiesioginio
bendravimo su mokiniais, tevais (globejais, rfipintojais) ir kolegomis, direktoriaus isakymu
leidZiarna dirbti mokytojq pasirinktu nuotoliniu bldu jq pasirinktoje vietoje, prisiirnant atsakomybg
uZ saugios darbo vietos ir saugiq darbo sqlygq uZtikrinimq.

5. Darbo grafikus nepedagoginiam personalui patvirtina Sporto centro direktorius arba
jo igaliotas asmuo ne trumpesniarn kaip vieno menesio laikotarpiui. Darbo grafikai skelbiami
darbuoto.iams skirtoje skelbimo lentoje ne veliau kaip 5 darbo dienos iki Siq grafikq isigaliojimo.

6. Salims susitarus Sporto centro direktoriaus isakymu gali blti keidiamas darbuotojo
darbo pradZios ir pabaigos laikas, paliekant nustatyt4 darbo laiko trukrng.

7. Neformaliojo Svietirno mokytojq darbo tvarkara5tis tvirtinamas iki spalio 1 d. (arba

atitinkamai pirm4j4 darbo dien4, jei 5i diena yra Svendiq, savaitgalio diena), ir, esant pakeitimams
organizuojant ugdymo proces?, keidiamas tvirtinat atskirai, ne veliau kaip I d. d. iki jo isigaliojimo.

8. Sporto centre direktorius savo darbo grafik4 sudaro pats,nepaLeisdamas
maksimalaus darbo laiko ir rninimalaus poilsio reikalavimq. Darbo laiko apskaita pildoma darbo
laiko apskaitos Ziniara5diuose. Sporlo centro direktoriaus per vien4 darbo dien4 patvirtinti darbo
laiko apskaitos Ziniara5diai pateikiami buhaltering apskait4 tvarkandiam subjektui.

9. Direktorius gali ipareigoti darbuotoius dirbti vir5valandZius, poilsio ar Svendiq
dien4 tik su jq sutikimu, o ivykus avarijai ar kitai neatideliotinai butinybei bei kitais Darbo kodekso
nustatytais atvejais - ir be jq sutikimo . UL darbq poilsio dienomis kompensuojama DK nustatyta
tvarka. .-.--:-,/ --3 >-
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10. Darbuotojq, dirbandiq ne vienoie darbovieteje arba vienoje darbovieteje, bet
atliekandiq pagrinding ir papildom4 darbo finkciias, darbo dienos trukme negali buti ilgesne kaip
12 valandq ir 60 valandq darbo savaites trukme.

1 I . Ugdyrno plan4 rengia Sporto centro direktorius arba jo 
f galiotas asmllo,

vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro parengtais teises aktais.
Ugdymo planas derinamas su Mokytojq taryba, Sporto centro taryba ir Moletq r. savivaldybes
administracijos igaliotu asmeniu. Ji tvirtina Sporto centro direktorius.

72. Pagal ugdymo plan4 kiekvienam pusmediui Sporto centro direktoriaus igaliotas
direktoriaus pavaduotojas ugdymui rengia tvarkaraSdius. AtsiZvelgiant i istaigos poreikius irlar
pedagogq raSytinius pra5ymus ir pritarus Sporto centro direktoriui, keidia tvarkara5dius, kuriuos
tvirtina Sporto centro direktorius.

13. Apie pakeitimus tvarkaraStyje mokytojai i5 anksto (ne veliau kaip 1 d.d.)
direktoriaus pavaduotojo ugdymui informuo.iami vienu i5 trijtl bldq: informacineje lentoje,
elektroniniame dienyne arba darbuotojo elektroniniu pa5tu.

14. Mokiniq atostogos kvalifikuojamos kaip pedagoginio darbo laikas, jei jis
nesutampa su kasmetinemis darbuotojo atostogomis. Saliq susitarimu Neformalaus Svietimo
mokytojams mokiniq atostogq metu gali blti nustatytas kitoks darbo grafikas, tadiau darbuotojai
privalo planuoti darbo laik4 taip, kad butq uZtikrintas veiksmingas Sporto centro darbas.

15. Sporto centro administracija dirba nuo 8.00 iki 17.00 val.. Darbuotojai, norintys
pasilikti patalpose po darbo laiko, ispeja Sporto centro direktoriq.

16. Nefbrmaliojo Svietimo paslaugos teikiamos nuo 8.00 iki 22.00 val.
17. Patekti i Sporto centro patalpas poilsio ir Svendiq dienomis galima tik Sporto

centro diiektoriaus leidimu. Si nuostata netaikoma mokytojams, kurie pagal Sporlo centro
direktoriaus patvirtintus uZsiemimq tvarkara5dius, dirba poilsio dienomis ir darbuotojams
dirbantiems poilsio dienomis vykstandiq renginiq metu.

18. Susirinkimai Sporto centre organizuojami pagal i5 anksto numatytus tvarkara5dius
arba Sporto centro direktoriaus ar jo pavaduotojq prie5 3 d.d. elektroniniu pa5tu iSsiqstais
prane5imais apie susirinkimo dat4, laik4 ir darbotvarkq.

19. Susirinkimai, posedZiai, apklausos Sporto centre gali blti organizuojami
nuotoliniu bUdu t. y. sprendimai turetq b[ti priimami balsuojant ra5tu ar dalyvaujant elektroniniq
rySiq priemoniq pagalba.

20. Sporlo centro darbuotojai, palikdami Sporto centr4 darbo tikslais, turi apie tai
informuoti savo tiesiogini vadov4 ir nurodyti iSvykimo tiksl4 bei trukmg.

21. Darbuotojai noredarni i5vykti ne darbo tikslais, pateikia Sporto centro direktoriui
ra5ytini pra5ym4 (kuriame nurodo tiksl4, trukmg) ir gauti jo sutikim4.

22. Darbo dienos metu darbuotojo pra5ymu ir Sporto centro direktoriaus sutikimu \/
suteikiamas nemokamas laisvas laikas darbuotojo asmeniniams poreikiams tenkinti. NepaZeidZiant
darbo laiko ir poilsio laiko reikalavimq, gali blti sutariama del darbo laiko perkelimo i kit4 darbo
dien4.

23. Jeigu i darb4 del svarbiq prieZasdirl neateinama laiku arba veluo.iama, butina
telefono skambudiu prane5ti. kaip galima, greidiau tiesioginiam vadovui.

24. Mokytojai ir kiti darbuotojai privalo pratybas ir kitas ugdom4sias veiklas vesti
pagal Sporto centro direktoriaus patvirtintus tvarkaraSdius. Mokytojams ir kitiems darbuotojams
grreLtai draudZiama savo nuoZilra keisti pratybq, uZsiemimq tvarkara5ti, tarpusavio susitarimu
pavaduoti vienas kitq ar iSleisti mokinius namo, be Sporto centro direktoriaus sutikimo patiems
palikti darbo viet4 darbo metu. Negalintys vykdyti darbo funkcijq ligos ar kitq prieZasdiq
darbuoto.iai privalo nedelsdami prane5ti apie tai Sporto centro direktoriui.

25. Mokytojai ir kiti darbuotojai, jiems sutikus, pavaduoja vienas kit4 atostogq,
komandiruodiq ir nedarbingumo metu pagal Sporto centro direktoriaus isakymus del pavadavimo.
Sporto centro direktorius organizuoia nesandio darbuotojo pavadavim4.

26. Prastovos atveju darbuotojai jq ra5ti5ku sutikimu perkeliami i kit4 darb4, uZ kur!
darbuotojams mokama Darbo kodekso nustatyta tvarka.
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2T.Pedagogams kasmetines atostogos suteikiamos vadovaujantis Darbo kodekso
nustatyta tvarka.

28. Kasmetiniq minimaliq atostogq trukme ne pedagogams - 20 darbo dienq,
pedagogams - 40 d4rbo dienq.

29. Kaimet iki balandZio 15 d. Sporlo centro darbuotojai turi pateikti pra5ym4 Sporto
centro direktoriui, del kasmetiniq atostogq suteikimo, kuriame nurodo pageidaujam4 kasmetiniq
atostogq dat4. Atostogq suteikimo eile darbuotojams nustatoma atsiZvelgiant i darbuotojq
pageidavimus, pirmenybg pasirinkti atostogq laik4 suteikiant asmenims, kuriems ta pirmenybe
nustatyta DK. Suderinus darbuotojo ir darbdavio interesus, Sporto centro direktoriaus isakymu
tvirtinamas Atostogq grafi kas.

30. Darbuotojai, del svarbiq prieZasdiq negalintys grafike nurodytu laiku i5eiti
atostogrl, apie tai turi ispeti Sporto centro direktoriq ir pateikti jam ra5ytini pra5ym4 apie atostogq
suteikim4 kitu laiku ne veliau kaip likus 10 d.d iki numatytq atostogq.

3 0. Atostoginiai darbuotoj ams iSmokami DK nustatyta tv arka.
31. Jei darbuotojas del svarbiq prieZasdiq nepanaudotq kasmetiniq atostogq papra5o

likus maZiau nei 5 d. d. iki numatomos atostogq dienos, pra5yme jis nurodo sutinkantis, jog atlygis
uZ atostogas bltq i5moketas kartu su atlyginimu uZ einamqj! menesi.

32. Darbuotojams, dirbantiems ne vis4 darbo laikq, kasmetines atostogos
netrumpinamos.

33. Darbuotojams, dirbantiems Sporlo centre keliose pareigose, atostogos, jq praSymu,
gali buti suteikiamos vienu metu.

34. Visiems darbuotojams (i5skyrus pedagogus) uZ ilgalaiki nepertraukiamq darb1
darbovieteje, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2011 m. birZelio 21 d. nutarimu Nr.
496 ,,Ddl Lietuvos Respublikos darbo kodekso igyvendinimo", Salia kasmetiniq minimaliq atostogq
suteikiamos kasmetinds papildomos atosto gos.

35. At5aukti i5 kasmetiniq atostogq galima tik ra5ti5ku darbuotojo sutikimu, nurodant,
kada darbuotoj as pasinaudos likusiomis atosto gomis.

36. Perkelti arba pratgsti kasmetines atostogas galima tik darbuotojo pra5ymu arba
sutikimu. Perkeltos kasmetines atostogos paprastai suteikiamos tais padiais darbo metais.

37. Kitq rflSiq atostogos suteikiamos Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta
tvarka.

V SKYRIUS
BENDROSIOS DARBUOTOJU PAREIGOS IR TEISES

l. Sporto centro darbuotojai privalo:
I .l . dirbti dorai ir sqZiningai, laikytis darbo tvarkos, darbo drausmes (nustatytos darbo

laiko trukmes, vis4 darbo laik4 skirti darbui, naudoti darbo priemones tik darbo funkcijoms vykdyti ir
t.t.);

1.2. atlikti pavestq darb4 kvalifikuotai, laiku ir kokybi5kai, laikantis teises aktq
re ikalav i mq, metod i niq rekomendacij q, etikos nuostatq;

1.3. vykdyti funkcijas, nustatytus darbo sutartyse, pareigybes apra5e;

1.4. laikytis darbuotojq saugos ir sveikatos bei prie5gaisrines saugos instrukcijq
reikalavimq, nekenkti kitq dirbandiqjq sveikatai, tausoti savqjq;

1.5. laikytis nustatytos materialiniq vertybiq ir dokumentq saugojimo tvarkos;
1.6. ekonomiSkai ir racionaliai naudoti medZiagas, elektros energij4 bei kitus materialinius

iSteklius;

1.7. naudoti ir leisti naudotis su darbu susijusia inforrnacija tokia tvarka ir rnastu, kaip
nustato istatymai ir kiti teises aktai;

1.8. laikytis visuotinai priimtq elgesio normq ir tarpusavio santykiq reikalavimq,
mandagiai bendrauti su kitais darbuoto.lais, mokiniq tevais (globejais/r[pintojais), mokiniais ir
interesantais, operatyviai ir kompetentingai sprgsti iSkilusius klausimus;

1.9. b[ti Svariai ir tvarkingai apsireqgus.L__
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1.10. po darbo patalpas paliktitvarkingas, iSjungti 5vies4, elektros prietaisus, ui.daryti
langus, uZrakinti darbo patalpos duris;

l.l l. po darbo (eitai paskutine tos dienos treniruote sporto centre) sulaukti kolpatalpas
paliks aukletiniai, palikti tvarkingas patalpas, iSjungti elektros prietaisus, uildaryti langus, uZrakinti
sporto centro ar sporto sales patalpq;

I .12. saugoti Sporto centro duomenis, jq nekopijuoti, neatskleisti, neplatinti tretiesiems
asmenims, jei tai nesusijg su darbo funkcijq vykdymu;

1.13. atlyginti del darbuotojo kaltes Sporto centrui padarytus nuostolius sugadinus ar
prarastus lrankius, medZiagas ir kit4 padaryt4Lal4;

I .14. nenaudoti, nekopijuoti, nediegti, nesiqsti ir neplatinti darbo vietoje nelegalios
kompiuterines programines irangos ir autoriq teises paZeidZiandiq kuriniq;

1.15. nuolat kelti kvalifikacij4. Kvalifikacijos kelimo metu laikytis akademines drausmes
reikalavimq;

1 .l 6. ner0kyti Sporto centre ir prie jo;
I .l 7. Sporto centro teritorijoje nevartoti alkoholiniq gerimq;
1 .1 8. reaguoti i pastebetas patydias, rnuStynes, teises aktq paZeidimus , Lalq Lmoniq

sveikatai ar Sporto centrui galindius sukelti veiksmus bei asmenis ar kitus incidentus ir imtis priernoniq
juos nutraukti, jeitai nekelia pavojaus darbuotojo gyvybei ir sveikatai, informuoti apie pastebetus
nusiZengimus tiesiogini vadov4;

1.19. jvykus nelairningam atsitikimui suteikti pinn4j4 pagalb4, informuoti Sporto centro
administracij4, kviesti sveikatos prieZiDros specialist4 arba Greitqj4 medicining pagalb4, informuoti
tevus/ globej us/rtip intoj us;

1.20. nuolat susipaZinti su ugdymo organizavimu susijusia informacija (savaites planais,
tvarkara5diq pakeitimais, posedZiq ir pasitarimq darbotvarkemis, nutarimais ir kt.).

1.21. reikliai reik5ti nepakantum4 rnokiniq nes4Ziningumui, elgesio normq paZeidimo
faktams. Moki n i q pas ieki m us vertinti te is in gai, sqLiningai, obj ektyv iai ;

1.22. dirbti pagal pareigybiq apra5ymus ir patvirtintus neformaliojo ugdymo tvarkara5dius,
darbo grafikus, Sporto centro veiklos plan4.

2. Sporto centro darbuotojai turiteisg:
2.1 . gauti jstatymq ir kitq teises aktq nustatyt4 darbo uZmokest!;

2.2. tobulinti kvalifikacij4. Kvalifikacijos kelimas vyksta darbuotojo darbo laiku;
2.3. naudotis Darbo kodekso, kitq istatyrnq ir Vyriausybes nutarimq nustatytomis

atostogomis;

2.4. gauti paskatinimus ir apdovanojimus;
2.5. naudotis istatymq ir kitq teises aktq nustatytomis socialinemis ir kitomis garantijomi
2.6. reikalauti, kad bUtq tinkamai ir saugiai irengta darbo vieta, suteiktos reikalingos \-

darbui priemones;

2.7 . kreipdamiesi i Sporto centro direktoriq gauti informacij4, susijusi4 su jo darbo
santykiais Darbo kodekse numatyta tvarka.

VI SKYRIUS
SPORTO CENTRO ADMINISTRACIJOS PAREIGOS IR TEISES

1. Sporto centro administracija privalo:
L1. tinkamai ir laikydamasi minimaliq darbo ir poilsio reZimo reikalavimq, organizuoti

darbuotojq darb4;
1.2. laikytis darbo istatymq, darbuotojq saug4 ir sveikat4 reglamentuojandiq bei kitq teises

aktq reikalavimq;
I .3. riipintis darbuotojq poreikiais;
1.4. suteikti darbuotojui darbo sutartyje nustatyt4 darbq;
1.5. instruktuoti darbuoto.l4 saugos ir sveikatos, prie5gaisrines saugos klausimais;/-fi



1.6. teikti darbuotojarns informacij4 apie jq darbo uZmokesti ir darbo laik4 individualiai ir
per Darbo tarybq teises aktq nustatyta tvarka.

1.7. informuoti darbuotoj4 Sporto centro veiklos organizavimo klausimais.
2. Spo(o centro administracija turi teisg:
2.1. reikalauti, kad darbuotojai laikytqsi Darbo kodekso, Siq Taisykliq, kitq norminiq

teises aktq ir Sporto centro lokaliniq aktq, civilirrds saugos, prie5gaisrinds saugos, darbo saugos
nustatytq reikalavimq;

2.2.leisti jsakymus del darbq organizavino, darbuotojq saugos ir sveikatos;

2.3. ispeti darbuotojus, paZeidusius darbo drausmg, jq darbo funkcijas, pareigybes apra5us,

darbuotojq saugos ir sveikatos bei kitus privalomus teises aktq reikalavirnus, kuriuos jie privalo vykdyti,
ir atleistijuos istatymq nustatyta tvarka;

2.4. nustatyta tvarka reikalauti i5 darbuotojq atlyginti paZeidimu padarytq Zalq Sporto
centrui;

2.5. nu5alinti darbuotoj4 nuo darbo, jeijis darbo vietoje ar darbo metu yra neblaivus,
apsvaiggs nuo narkotiniq ar psichotropiniq rnedZiagq ar Sporto centro igaliotiems asmenims kyla

itarimas apie darbuotojo apsvaigin'r4, o darbuotojas atsisako buti patikrintas del neblaivumo ar
apsvaigimo;

2.6. priLinreti, stebeti, analizuoti, vertinti, patafti ir teikti pasifilymus veiklos gerinimui,
iSklausyti paties darbuotojo isivertinim4.

VII SKYRIUS
DARBO UZVTOXNSTIS IR SU JUO SUSIJUSIOS ISMOKOS

l. Darbo uZmokestis uL darbq ir kitos su darbo santykiais susijusios i5rnokos mokamos
darbo sutartyje ir istatymq nustatyta tvarka. Darbo uZmokesdio skaidiavimo ir mokejimo nuostatos bei
mokejimo terminai ir tvarka Sporto centre detalizuotos Darbo uZmokesdio mokejimo sistemoje, kiek tai
neprie5tarauja imperatyviems teises aktq reikalavimams.

2. Mokytojams preliminariai kontaktines valandos naujiems mokslo metams paskirstomas
iki kasmetiniq atostogq pradZios, bet ne veliau kaip iki liepos I d. Naujos grupes kornplektuojamos iki
einamqjq metq lapkridio 1 d. Mokytojq etatq paskirstym4 direktorius tvirtina kasrnet rugsejo 1 d.

3. UZ kasmetines atostogas darbuotojuimokamas jo vidutinis darbo uZmokestis.
Kompensacija uZ nepanaudotas atostogas iSrnokarna tik darbuotojo atleidimo atveju, jei iki atleidZiant
darbuotoj4, jis nepageidauja pasinaudoti neiSnaudotomis kasmetinemis atostogomis ir nera praradgs

teises i kasmetines atostogas, nes ndra pasinaudojgs jomis delnuo darbuotojo priklausandiq prieZasdiq

trejus metus.

VIII SKYRIUS
DARBUOTOJU SKATINIMAS IR PRIEMONIV UL,DARBO PAREIGU PAZEIDIMUS

TAIKYMAS

1. UL ger4 pareigq vykdym4, gerus rezultatus, ilgalaiki ir nepriekaiSting4 darbq
darbuotojas, Sporto centro direktoriaus isakymu gali btiti skatinamas:

I . l. padeka;

1.2. dovana;
1.3. pinigine premija Darbo uZmokesdio sistemoje nustatyta tvarka bendru sutarimu;

1.4. pirmumo teise Kvalifikacijos tobulinirnui.
2. Skatinimo tvark4 ir kriterijus Sporto centro direktorius gali patvirtinti atskiru isakymu,

prie5 tai suderinus su darbo taryba.
3. Darbo drausmes paZeidimas yra darbo pareigq nevykdyrnas arba netinkamas jq

vykdymas del darbuotojo kaltes. Siurk5diu darbo drausmes paZeidimu laikornas darbo drausmes
paZeidimas, kuriuo SiurkSdiai nusiZengiama darbo drausmei ar nustatytai darbo tvarkai (neatvykimas !

darb4 be svarbiq prieZasdiq, atsisakyrnas tikrintis sveikat4, neblaivaus buvimas darbo vietoje).
4.tJi.darbo pareigq paZeidirn4 Sporto centro direktoriaus isakymu darbuotojas gali b[ti:
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4.1. ispejarnas apie padarytq paLeidimq ir kad pasikartojus tokiam pat darbo pareigq
paZeidimui per 12 menesiq darbuoto.ias gali buti atleistas i5 darbo;

4.2. atleidLiamas i5 darbo uZ Siurk5tq darbo pareigq paZeidirn4, kai padaroma viena i5 Siq
veikq:

4.2.1. neatvykimas i darb4 vis4 darbo dien4 be pateisinamos prieZasties;
4.2.2. pasirodymas neblaiviarn ar apsvaigusiam nuo narkotiniq, toksiniq ar psichotropiniq

medZiagq darbo metu darbo vietoje;
4.2.3. atsisakymas tikrintis sveikatq, kaitoks tikrinimas pagal darbo teises normas

privalomas;
4.2.4. priekabiavimas del lyties ar seksualinis priekabiavimas, diskrirninacinio pobudZio

veiksmai ar garbes ir orunro paZeidirnas kitq darbuotojq ar trediqjq asmenLl atZvilgiu darbo metu ar
darbo vietoje;

4.2.5. tyi,ia padaryta turtine Lala darbdaviui ar bandymas tydia padaryti jam turtines Zalos;
4.2.6. darbo metu ar darbo vieto.ie padaryta nusikaltirno poZymiq turinti veika.
5. Darbuotojui padarius darbo pareigq paZeidim4, Sporto centro direktorius ar jo igaliotas

asmuo pateikia darbuotojui ra5ytini reikalavirnq pasiaiSkinti ra5tu del padaryto paZeidimo, nurodydarnas
termin4 paaiSkinimui pateikti, sudarytos komisijos atliekamas tyrimas, suraSomas tyrimo aktas,
priimamas sprendirnas del nuobaudos. Jei darbuotojas nepateikia pasiaiSkinimo ar atsisako pateikti
pasiaiSkinim4, Sporto centro direl<torius gali ivertinti darbuotojo pareigq paZeidirn4 be darbuotojo
pasiaiSkinirno.

6. Sprendirn4 ispeti darbuoto.f 4, skirti drausrninE nuobaud4 del darbo pareigq paZeidimo ar
atleisti darbuotojq i5 darbo priimarnas Sporto centro direktoriaus jsakymu, praneSant darbuotojui
pasira5ytinai. Darbuotojas su juo sLrsipaZjsta ir pasira5o. Jeigu darbuotojas atsisako pasira5yti, tuomet
sura5omas aktas, dalyvau.f ant ne maZiau kaip trirns asrnenims, kad darbuotojas su 5iuo !sakymu
supaZindintas. bet pasiraSyti atsisake.

7. Sporto centro sprendimas taikyti priemones uZ darbo pareigq paLeidim1 turi buti
priirntas per I menesi nLro paZeidirno paai5kejimo dienos irne veliau kaip periesis menesius nuo
paZeidirno padarymo. SeSiq menesiq tenninas pratEsiamas iki dvejq metq, jei paZeidimas paaiSkeja po
audito, inventorizacijos ar veiklos patikrinimo atlikimo.

8. Jei per praejusius dvylika menesiq darbuotojas yra padargs darbo tvarkos ar darbo
drausmes paZeidirnq, darbuotojui skatinimo priemones netaikomos.

9. Skiriant drausmirrg nuobaud4 atsiZvelgiama i darbo drausmes paZeidimo sunkum4 ir
sukeltas pasekmes, darbuoto.io kaltg, j aplinkybes, kuriomis Sis paZeidimas buvo padarytas, i tai, kaip
darbuotojas di rbo anksdiau.

10. Ui. kiekvien4 darbo drausrnes paZeidim4 skiriama tik viena drausmine nuobauda. Jei
darbuotojas toliau paLeidLia darbo drausmg, drausmine nuobauda gali buti skiriama pakartotinai.

I L Jei per vienerius metus nuo tos dienos, kai buvo skirta drausrnind nuobauda,
darbuotojui rrebuvo skiriarna naLrja nLrobauda, laikoma, kad jis nera turejgs nuobaudr4.

12. Jei darbuotojas gerai ir sqZiningai dirba,.iarn skirta drausmine nuobauda gali bUti
panaikinama nepasi ba i gus drausm ines nuobaudos gal ioj imo terr"ninui.

IX SKYRIUS
DARBUOTOJ U INFORMAVIMAS

l. Darbuotojai iki darbo pradZios ra5tu informuojami, pateikiant 5i4 inforrnacijq:
1.1. darbo firnkcijos atlikirno vieta. Jeigu darbuotojas neturi pagrindines darbo fLrnkciios

atlikimo vietos ar.ii nenuolatine, nurodoma, kad darbuotojas dirba keliose vietose, ir pateikiarnas
darbovietes, i5 kr.rrios darbr-rotojas gauna nurodymus, adresas;

I .2. darbo sutarties ril5is;
l 3. darbo funkcijos apraSymas arba darbo (pareigybes arba pareigq, prof'esijos,

specialybes) pavadinimas ir, jeigir nustatyta, -.ios hierarchinis ir (arba) kvalifil<acijos ar sudetingumo
lygis (laipsnis);

,4___r
\

1.4. darbo pradLia;
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1.5. numatoma darbo pabaiga (terminuotos darbo sutarties atveju);
1.6. kasmetiniq atostogq trukme;
1.7. ispejimo terminas, kai darbo sutartis nutraukiama darbdavio ar darbuotojo iniciatyva;

1.8. darbo uZmokestis ir jo sudedamosios dalys, uZmokesdio ui darbq mokejirno terminai
ir tvarka;

1.9. nustatyta darbuotojo darbo dienos arba darbo savaites trukme.
2. Pasikeitus darbo santykiarns, Sporto centro veikl4 reglamentuojandioms teises

norrrrorrrs, darbuotojai informuojarni apie jq pasikeitim4, Siuos dokumentus darbuoto.f ui siundiant
elektroniniu pa5tu ir laikoma, kad.f is per tris darbo dierras su jais susipaZirro.

3. Apie busimus Sporto centro darbo tvarkos, darbo s4lygq, lokaliniq aktq pakeitimus
Sporto centro administracija inforrnuoja ir konsultuojasi su Darbo taryba.

4. Apie patvirtintus Sporto cerrtro darbo tvarkos, lokalinius teises aktus Sporto centro
administracija darbuotojus informuoja elektroniniu paitu arba SMS Zinute ir inl'orrnacij4 skelbia Sporto
centro internetineje svetaineje wwrv.moletusportas.lt , tai laikon-ra darbuotojo susipaZinimu su lokaliniu
teises aktu.

X SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

l. Taisykles isigalioja nuo jq patvirtinirno dienos.
2. Taisykles gali buti keidiamos ir papildomos keidiarrtis istatymarns, keidiant darbo

organizavim4. Taisykles ir jq pakeitirnai rengiami, informavus darbo tarybq ir suderinus su ja.

3. Taisykles yra lokalinio pobUdZio dokurnentas ir taikomas tik Sporto,centre dirbantiems
darbuotojarns, nepriklausomai nuo jq darbo santykiq terminq. t- 
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