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ROKISKIO RAJONO KÜNO KULTÜROS IR SPORTO CENTRO
VIDAUS TVARKOS TAISYKLÉS

1. BENDROSIOSNUOSTATOS

I
. Roki5kio rqjonoküno kultLros ir sporto centro, toliau vadinamo Sporto centru, vidaus tvarkos

taisyklés, toliau vadinamos .,Taisyklémis", parengtos siekiant informuoti darbuotojus apie ju darbo

tvarkq Sporto centre, reglamentuojandius ivairius klausimus bei darbo sqlygas.
2. Taisyklq tikslas — nustatyt: bendras darbuotoju elgesio Sporto centre nuostatas, igalinanéias

naöiai dirbti, racionaliai naudoti darbo laikq, gerbti vienas kito teises bei laikytis priimtu elgesio normu.
3. Darbuotojq ir Sporto centro darbo santykius reguliuoja darbo sutartys, Lietuvos Respublikos

istatymai bei kiti teisés aktai, gios Taisyklés, pareiginés instrukcijos (nuostatai), saugos darbe

instrukcijos ir kiti Sporto centro valdymo organu priimti lokaliniai aktai.

11. DARBO IR POILSIO LAIKAS

4. Darbo laikas Sporto centre nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu
ir Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2017 m. birielio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dél Lietuvos
Respublikos darbo kodekso igyvendinimo" (aktualiomis 5iq teisés akturedakcijomis).

5. Sporto centre nustatomas 40 valandutrukmés 5 darbo dieny per savaltq su 2 poilsio dienomis
darbo laikas. Darbo laikas pirmadienia--s — ketvirtadieniais nuo 8 val. iki 17 val. , penktadieniais — nuo 8

val. iki 15.45 val. Piet! pertrauka — nuo 12 val. iki 12.45 val. Darbo laikas prieööventinémis dienomis

trumpinamas viena valanda.
6. Sporto treneriq darbo krüviai (darbo laiko trukmé) nustatomi vadovaujantis Lietuvos

Respublikos gvietimo, mokslo ir sporto ministerijos nustatyta tvarka.
7. Darbuotojams, :curiu darno pobüdis yra susijqs su didesne protine, emocine itampa,

sutrumpinto darbo laiko normu ir apmokéjimo tvarkos aprage, parvirtintame Lietuvos Respublikos
vyriausybés 2017 m. birielio 28 d. nutarimu Nr. 534 (punktas 4.1) nustato, kad mokytojams, dirbantiems
neformaliojo Svietimo mokyklose, nustatoma ne ilgesné kaip 36 valandudarbo savaité.

8. Darbuotojai privalo dirbti carbo (pamainq) grafikuose nustatytu laiku. Darbuotojai su darbo
grafiku supaiindinami pries savaitq iki Siu graflkq jsigaliojimo. Darbo grafikai skelbiami Sporto centro
informacinéje lentoje.

9. Darbuotojai, norédami iävykti ne darbo tikslais, turi gauti tiesioginio vadovo sutikimq.
10. Darbuotojas, atsiivelgdamas j atliekamo darbo intensyvumq ir pobüdj, turi teisq darbo

dienos metu daryti trumpalaikes poilsio pertraukas, nepalikdamas patalpu, kurios yra iskaitomosi darbo
laikq. Minétos trumpalaikés poilsio pertraukos negali büti ilgesnés kaip 15 (penkiolika) minuéiu. Esant
nornnalioms darbo sqlygoms. darbuotojai turi teisq naudotis po vienq minét4poilsio pertrauk4 pirmoje
ir antroje darbo dienos puséje.



I l. Ui darbq pcilsio ar Svenéiq dienomis apmokama Darbo kodekso nustatyta tvarka arba

darbuotojo praöymu darbo laikas gali büti pridedami prie kasmetiniuatostogu laiko.
12. Darbuotojas, negalintis -aiku atvykti arba visai negalintis atvykti i darbq, apie tai

nedelsdamas turi informuoti savo tiesioginj vadovq ir nurodyti vélavimo ar neatvykimo prieiastis.

111. BENDRIEJI VIDAUS TVARKOS REIKALAVIMAI

13. Darbuotojai turi:
13.1. laikytis clar+uotojq s.acgq ir sveikat4, prieögaisrinq saugq reglamentuojanéiq teisés aktu

reikalavimq;

13.2. racionaliai ir taupiai r_audoti darbo priemones, elektros energij4 ir kitus materialinius
Sporto centro igteklius;

13.3. Sporto centro elektroninius ryöius, telekomunikaciju galinius irenginius, programing,
biuro jrangq,kanceliarines ir kitas priemones naudoti tik su darbu susijusiais tikslais.

13.4. pametq, praradq ar sugadinq darbo kabinetq ar kitu patalpu raktus, apie tai nedelsiant ragtu
informuoti tiesioginj vadovq. Draudiiama savavaliökai gaminti darbo kabinetq ar kitq patalpq raktq
kopijas.

14. Draudiiama perduoti naudotis tretiesiems asmenims darbo kabinetuar kitu patalpu raktus,
i#kyrus atvejus, kada to daryti nurodo Sporto centro direktorius.

15. Sporto centre ar istaigcs patalpose leidiiama rükyti tik tam skirtose, specialiai parengtose
ir paiymétose vietose. Kitose vietose, taip pat tarnybinése transporto priemonése, rükyti draudiiama.

16. Sporto centro darbuotqjams draudiiama darbo metu büti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo
narkotiniq ar toksiniq mediiagu.

17. Sporto centro darbuotojams draudiiama darbo laiku uisirakinti darbo patalpose, iöskyrus
tuos atvejus, kai teisés aktuose nustatyta kitaip.

18. Sporto centro darbuotoja- turi uitikrinti, kad ju darbo vietoje paöaliniai asmenys bütu tik
sporto centro darbuotojui esant.

19. Sporto centro darbuotojams draudiiama leisti ptßaliniams asmenims naudotis institucijos
ar jstaigos elektroniniais ry5iæs, gal in-ais irenginiais, programine iranga, biuro iranga, kanceliarinémis
ir kitomis priemonémis.

20. Kompiuteriu, ryßiu tecnnikos prieiiürq bei remont4 ir taikomosios programinés irangos

diegimq organizuoja ir 5iuos darbus atlieka tik atsakingas u} tai institucijos ar jstaigos padalinys, sporto

centro darbuotojas arba ui Siq veiklq atsakingas juridinis asmuo.
21. Valstybiniq institucijq pare.günams bet kokia informacija teikiama tik iinant ir pritariant

Sporto centro direktoriui. Visus oficialius dokumentus, jskaitant sutartis, Sporto centro vardu pasiraöo

tik Sporto centro direktorius arbajo jgaliotas asmuo.
22. Visa su Sportc centro veikla ir jos reikalais su kuriais darbuotojas bendrauja darbo Sporto

centre metu, susijusi informacija bei Cokumentai turi büti laikomi grieitai konfidencialia informacija.
Darbuotqjas neturi teisés atskleisti gios informacijos jokiems kitiems asmenims, jmonéms darbo

sutarties su Sporto centru galiojimo metu ir jai pasibaigus. Be to, öi informacija negali büti naudojama
jokiems kitiems tikslams, iéskyrus Sporto centro reikalus.

23. Darbuotojas neturi teises leisti kitiems asmenims periiüréti arba kopijuoti Sporto centrui,
jos tiekéjams ir klientams priklausanöi14 ataskaitu ar bet kokio pobüdiio kittl dokumentq, kuriuos
darbuotojas gavo arba sudaré darbo Sporto centre metu.



24. Darbuotojas turétu p-anegti apie bet kokius savo adreso, telefono numeriq bei kontaktiniq

asmenq adresubei telefor_o numeri-4pasikeitimus.
25. Kai darbuotojas igeina i5 Sporto centro patalpu paskutinis, jis privalo:
25.1.

25.2.
25.3.

25.4.

25.5.

löjungti visus elektros prietaisus, iöskyrus serverj.
Uidaryti laagus.
Patikrinti, ar laukiamajame nepaliktajokiu dokumentq.

Uirakinti visas rakinamas duris.

ljungti apsauginq sign-alizacij4 (patalpose, kuriose ji jrengta).

lv. APRANGOS IR ISVAIZDOS REIKALAVIMAI

26. Sporto centro administracijos darbuotojai turi büti tvarkingos iövaizdos, ju apranga — Wari,
dalykinio stiliaus.

27. Sporto treneriai turi biti tvarkingos iövaizdos, ju apranga — 5vari, gali dévéti jucesiq

nevarianéiq sportinio stiliaas apra_agq.
28. Sporto centro darb-otojai, tiesiogiai neaptarnaujantys pilieéiu ir kitq asmenu,

nedalyvaujantys posédiiuose, komisijq ar kitoje veikloje, susijusioje su atstovavimu jstaigai ar

institucijai arba jos reprezentavimu, vienq darbo dienq per savaitq gali dévéti laisvalaikio stiliaus
drabuiius.

29. Institucijos æ jstaigcs vadovas arba jo jgaliotas asmuo, kurio nuomone, Sporto centro

darbuotojo apranga ir iövaizda neat-linka Taisykliu 26 - 27 punktq reikalavimu, jpareigoja Sporto
centro darbuotojq ateityje rengtis ir tvarkytis tinkamai.

V. ELGESIO REIKALAVIMAI

30. Sporto centro darbuotojai savo elgesiu reprezentuoja institucij4 ar jstaigq, kurioje dirba.

31. Sporto centre turi büti vengiama triukömo, palaikoma dalykiné darbo atmosfera, darbuotojai
turi elgtis pagarbiai vieni su kitais, aptarnaujamais ir kitais asmenimis.

32. Sporto centro darbuotojams darbo metu draudiiama vartoti necenzürinius iodiius ir

posakius.
VI. ATOSTOGOS

33. Kasmetiniq atostogu lais•q darbuotojai suderina su Sporto centro direktoriumi.

34. Atostogq, jskaitant nemokamas, darbuotojams suteikimo tvarka, trukmé, apmokéjimas yra

nustatyti Lietuvos Respublikos darn kodekse bei kituose teisés aktuose.

11. MOKINIV SVEIKATOS IR GYVYBÉS APSAUGA

35. Sporto treneris atsako ui savo mokiniu saugumq ir gyvybq per treniruotes, mokomqsias
pratybas, Sporto centro organizuctas renginius bei sporto variybas. Siekiant iövengti nelaimingu
atsitikimu, traumu ir ligu, Sporto treneriai kiekvienais mokslo metais praveda saugaus elgesio

instruktaius, kuriuos iGklausq mok-niai pasiraöo specialiame grupés instruktaiu lape. Metu laikotarpiu
papildiius grupq naujais mokiniais, jie turi büti nedelsiant instruktuoti ir jtraukti j grupés instruktaiu
lapq.



36. zymi dalis renginiq (variybq ir kt.) vyksta iövykose, t.y. vaikams nejprastose sqlygose.
Pries Xvykstant, treneris privalo papildomai instruktuoti ßvykos dalyvius apie saugq elgesj iövykos

metu, padaryti ju sqra54, savo parasu patvirtindamas, kad visi iövykos dalyviai yra iöklausq instruktaiq.
Sis sqraöaspristatomas administracijai ir yra isakymo apie komandiruotq priedas.

VIII. ATSISKAITYMAI BEI FINANSINIAI DOKUMENTAI

37. V isos Sporto centro darbuotoju atliekamos finansinés operacijos Sporto centro vardu bei

buhalterinés apskaitos dokumentu tvarkymas/pildymas (atsiskaitymas grynaisiais pinigais, sqskaitu-
faktürq iGragymas, perdavimas bei gavimas bei panaöiai) turi büti visais atvejais suderinti su Sporto
centro vyriausia buhaltere ir Sporto centro direktoriumi.

IX. MOKESCIO Ui PAPILDOMA UGDYMA SURINKIMO TVARKA

38. Vadovaujantis Rokiöki rajono savivaldybés tarybos 2015-08-28 sprendimu Nr. TS-18()

,Dél mokeséio ui mokslq rajono neformaliojo vaikq gvietimo jstaigose nustatymo" nustatytas mokestis
u}, moks14vienam mokiniui per ménesjnuo 2,89 iki 14,48 Eur, suaugusiuju programoms nuo 8,68 iki
14,48 Eur. vienam uisiémimq lanky:cjui per vienqménesi.

Sporto centro vadovas, suderinqs su mokyklos taryba, nustato mokeséio u} mokslq dydi

vieneriems mokslo metams.
39. Sj mokestimokiniai privalo mokéti kas ménesj,9 ménesius per metus. Jei trenerio atostogu

metu jo nepavaduoja kitas Sporto treneris, tuo laikotarpiu mokestis nerenkamas.
40. Tévams (globéjams) sutnkant.mokestis gali büti sumokétas pirmyn ir ui ilgesnj laiko tarpq

(ui kelis ménesius, ui visus mokslo metus).

41
. Ui mokeséiu iö savo auk-étiniu surinkimq, tinkamq dokumentacijos tvarkymq ir savalaikj

surink'tq 1é5ubei reikiamq dokumentq pristatymq atsakingi Sporto treneriai.
42. Centro raötvedé pateikia buhalterei direktoriaus isakymu kopijas dél mokiniu priémimo ir

ßbraukimo iö Centro sqraöusmokiniq, atleistunuo mokeséio u} neformalujj övietimq.

43. Centro buhalteré iki einamojo ménesio 20 d. kiekvienam mokiniui parengia mokéjimo
praneöimus ir iösiunéia elektroniniu pagtu tévams bei sporto treneriams.

5.3. Mokestj privaloma sumokéti iki einamojo ménesio 25 d. j specialiQj4 sqskaitq Nr.

LT43 401() 0415 0008 0067 tiesiogiai mokant banke arba naudojantis elektroninés bankininkystés
sistema, nurodantmokétojo kod4, kuris yra mokéjimo praneöime.

44. Mokestj ui neformaluji {vietimq gali sumokéti mokiniai, mokiniu tévai (globéjai), kiti
teiséti mokinio atstovai, réméjai.

45. Sporto treneriai. gave mokéjimo praneöimus, informuoja tévus apie susidariusiq skolq.
Nesumokéjus skolos iki kito mokéjimc, sporto trenerio teikimu, direktoriaus jsakymu mokinys gali büti
iSbraukiamas iS sqragq.

46. Mokslo metu eigoje nauiai priimamas mokinys po 15 ménesio dienos, mokestj moka nuo
kito ménesio.

47. Nuo mokeséio ui neformalujj övietimq gali büti atleisti gabüs, socialiai remtini, globos
nannq auklétiniai, nejgalieji mokiniai.

48. Tévai, kuriq vaikai pretenduoja j atleidimq nuo mokeséio, pristato sporto treneriui

motyvuot4 praöymq.



49. Sporto treneris, apsvarstqs pragymus, sudaro ir pateikia direktoriaus pavaduotojui atleistq
nuo mokeséio mokiniq sqraöq.Atleidimas nuo mokeséio ar mokeséio maiinimas iforminamasCentro
vadovo isakymu.

50. Mokestis ui ugdymq neskaiéiuojamas, jei mokinys dél ligos per ménesj nepertraukiamai
nelanké 1 5 ir daugiau dienq ir yra pateiktas téV1.1(globéju) pra$mas — pateisinimas.

51. Mokestis neskaiéiuoja_mas, jei treneris daugiau kaip 15 dieny atostogavo, dél ligos ar kit!
prieiaséiq nedirbo ir ugdytiniai nebuvo paskirti kitam treneriui.

X. SPROTO TRENERIIJ KVALIFIKACINIV KATEGORIJV SUTEIKIMAS IR
PANAIKINIMAS

53. Kvalifikacinés kategor.jos pagal darbo sutartis dirbantiems sporto treneriams suteikiamos
ir panaikinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro 2019-02-08 d.

jsakymu Nr. V-103 „Dél kvalifikacini4 kategoriju valstybés ar savivaldybill biudietinése istaigose pagal
darbo sutartis dirbantiems treneriams suteikimo ir panaikinimo" tvarkos apraöo nustatyta tvarka.

Xl. SPORTINIO UGDYMO GRUPIIJ SUDARYMAS IR KITI SPORTINIO
UGDYMO YPATUMAI

54. Sportinio ugdymo grupiu sudarymas ir ugdytiniu sportiniu pasiekimu vertinimas, sportinio
ugdymo trukmé ir apimtys sportinio ugdymo plano rengimas ir kiti sportinio ugdymo ypatumai

apibréiiami Lietuvos Respublikos Sv_etimo, mokslo ir sporto ministro 2019-09-04 d. jsakymu Nr. V-
976 „Dél sportinio ugdymo organizev:mo rekomendacijq tvirtinimo".

55. Sudarydamas naujas (pradedanéiuju) ar papildydamas grupes naujais mokiniais, Sporto

treneris Sporto centro administracijai pateikia:
• Tévq, globéju ar rüpintoju pasiraöytus praöymus,dél moksleiviu priémimo mokytis

Sporto centre;
• Nustatytos formos paiymq, iöduotq asmens sveikatos prieiiüros istaigos;
• Trenerio — sporto mokytojo praöymqdél moksleiviu priémimo mokytis Sporto centre.

xn. DARBUOTOJV ATSAKOMYBÉ

56. Sporto centro darbuotojui. paieidusiam 5ias Taisykles, taikoma drausminé atsakomybé.
57. Istaigos darbuotojq drausminq atsakomybq reglamentuoja Lietuvos Respublikos istatymai

ir Lietuvos Respublikos darbo kodeksas.

XIII. BAIGIAMOSIOSNUOSTATOS

58. Taisyklés isigalioja nuo ju patvirtinimo dienos visiems Sporto centro darbuotojams. Visi
Sporto centro darbuotojai turi büti supaiindinami su 5iomis Taisyklémis pasiraöytinai.

59. Vidaus tvarkos taisyklés skelbiamos jstaigos interneto tinklalapyje.

Suderinta Centro tarybos pirmininkas Deimantas Mel<énas
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