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                                              BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. 1953 metais Utenoje viena pirmųjų Lietuvoje įkurta vaikų sporto mokykla (toliau – VSM), 

vėliau ji buvo pavadinta vaikų ir jaunimo sporto mokykla, dar vėliau – vaikų ir jaunių sporto mokykla 

(toliau – VJSM), o nuo 1992 m. – kūno kultūros ir sporto centras. 

2012 m. rugpjūčio 30 d. Utenos rajono savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos 

savivaldos įstatymo 16 straipsnio 3 dalies 9 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi; Lietuvos Respublikos 

kūno kultūros ir sporto įstatymo 9 straipsnio 7 ir 10 dalimis, pakeitė sporto centro pavadinimą į 

Utenos daugiafunkcį sporto centrą ir pavirtino Utenos  daugiafunkcio sporto centro teisinę formą, 

priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, veiklos 

teisinį pagrindą, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas – teises ir pareigas, darbo organizavimą ir 

vykdymą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką, finansinės veiklos kontrolę ir 

veiklos priežiūrą, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo tvarką. 

2. Centro teisinė forma – biudžetinė įstaiga, turinti viešojo juridinio asmens statusą 

(identifikavimo kodas 190191175).  Buveinės  adresas: K. Donelaičio g. 38, 28141 Utena. 

Sutrumpintas pavadinimas – UDSC. 

3. Centro savininkas - Utenos rajono savivaldybė. Centro savininko teises ir pareigas 

įgyvendinanti institucija - Utenos rajono savivaldybės taryba. 

4. Centro pagrindinė paskirtis- teikti neformalaus švietimo, sporto, poilsio ir pramogų 

organizavimo paslaugas gyventojams. Centro tikslai- per sportą skatinti vaikų ir jaunimo saviraišką, 

ieškoti talentingų sportininkų, sporto bei medicinos specialistų parengtomis ir praktikoje 

patvirtintomis priemonėmis rengti juos tinkamai atstovauti šalies ir kituose tarptautiniuose 

renginiuose , tenkinti gyventojų kultūrinius poreikius. Centrui vadovauja direktorius. 

 5. Centro veiklos rūšys: 

 5.1. pagrindinė veiklos rūšis – sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla; 

 5.2. kitos veiklos rūšys: 

 5.2.1. švietimui būdingų paslaugų veikla; 

 5.2.2. sportinis ir rekreacinis švietimas; 

 5.2.3. sportinė veikla; 
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 5.2.4. pramogų ir poilsio organizavimo veikla; 

 5.2.5. sporto įrenginių eksploatavimas; 

 5.2.6. kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla; 

 5.2.7. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamo turto nuoma ir eksploatavimas; 

 5.2.8. vaikų poilsio stovyklų veikla; 

 5.2.9. sporto įrangos nuoma; 

 5.2.10. meno įrenginių eksploatavimo veikla; 

 5.2.11. posėdžių ir verslo renginių organizavimas; 

 5.2.12. poilsio ir sporto reikmenų nuoma ir išperkamoji nuoma; 

 5.2.13. reklama; 

 5.2.14. kino filmų rodymas; 

 5.2.15. kita, niekur kitur nepriskirta informacinių paslaugų veikla; 

 5.2.16. kita apgyvendinimo veikla; 

 5.2.17. kitų išankstinio užsakymo ir susijusių paslaugų veikla; 

 5.2.18. kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis transportas; 

 5.2.19. variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma; 

 5.2.20. kopijavimo, spausdinimo ir teksto apdorojimo mašinų nuoma; 

 5.2.21. pastatų remontas, restauravimas ir rekonstravimas; 

 5.2.22. kraštovaizdžio tvarkymas; 

 5.2.23. programų rengimas ir transliavimas; 

 5.2.24. ryšio įrenginių nuoma. 

 6. Centro vidaus darbo tvarkos taisyklės (toliau - Taisykles) yra lokalinis teises aktas, 

sudarytas remiantis Lietuvos Respub1ikos darbo kodeksu,  kitais susijusiais teisės aktais i r  

reglamentuojantis nuostatais nedetalizuotas Utenos daugiafunkcio sporto centro vidaus darbo tvarkos 

sritis. Visa, ko neapima šios Taisyklės, reguliuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės 

nutarimai, kiti teisės aktai, Centro nuostatai ir administracijos sprendimai. Pasikeitus įstatymams, 

kitiems norminiams aktams, reguliuojantiems darbo teisinius santykius, Taisyklių nuostatos, 

prieštaraujančios jiems, netaikomos. Taisykles, jų pakeitimus ir papildymus įsakymu tvirtina Centro 

direktorius. 

 

 DARBUOTOJŲ PRIĖMIMO Į DARBĄ IR  

         ATLEIDIMO IŠ DARBO TVARKA 

 

7. Darbuotojai į darbą priimami vadovaujantis Lietuvos Respub1ikos darbo kodeksu, 

Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, 

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų istatymu ir kitais teisės aktais. 
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8. Darbuotojai į darbą priimami sudarant darbo sutartį. Darbo sutartis yra darbuotojo ir 

darbdavio susitarimas, kuriuo darbuotojas įsipareigoja dirbti tam tikros profesijos, specialybės, 

1‹valifikacijos darbą ar eiti tam tik ras pareigas, paklusdamas darbovietėje nustatytai darbo tvarkai, o 

darbdavys į sipareigoja suteikti darbuotojui sutartyje nustatytą darbą, mokėti  darbuotojui  sulygtą 

darbo užmokestį ir užtikrinti darbo sąlygas, nustatytas darbo įstatymuose, 1‹ituose norminiuose 

teisės aktuose ir šalių sutarimu. 

9. Darbo sutartis sudaroma raštu dviem egzemplioriais, k uriuos pasirašo Centro direktorius 

ir darbuotojas. Vienas sutarties egzempliorius įteikiamas darbuotojui, kitas lieka darbdaviui. Darbo 

sutartis tą pačią dieną įregistruojama darbo sutarčių registravimo žurnale. 

10. Priėmimas į darbą įforminamas Centro direktoriaus įsakymu, kuris leidžiamas sutarties 

pagrindu. Įsakymo turinys turi atitikti darbo sutarties sąlygas. Su įsakymu apie darbuotojo 

priėmimą į  da rbą ,  darbuotojas supažindinamas pasirašytinai per tris dienas nuo darbo sutarties 

pasirašymo. 

11. Priimamas į darbą asmuo turi pateikti šiuos dokumentus: 

 11.1.  prašymą dėl priėmimo į darbą. Asmuo, norintis dirbti antraeilėse pareigose, turi 

pateikti darbdaviui iki darbo sutarties sudarymo iš pagrindinės darbovietės pažymą apie jo kasdienio 

darbo toje darbovietėje pradžią ir pabaigą. Jei darbuotojas dirba ne vienoje darbovietėje, 

būsimajam darbdaviui jis turi pateikti pažymą (pažymas) apie darbo laiko kitoje darbovietėje 

(darbovietėse) pradžią ir pabaigą. 

11.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; 

11.3. diplomą ar kitą dokumentą, liudijantį asmens išsilavinimą ar įgytą specialybę bei jo 

kopiją;  

11.4. sveikatos būklę patvirtinanti dokumentą- asmens medicininę knygelę (forma 048/A); 

11.5. nuotrauką darbuotojo pažymėjimui išduoti;  

11.6. gyvenimo aprašymą (CV); 

12. Priimtas Centre dirbti darbuotojas pasirašo darbo sutartį, susipažįsta (pasirašo) su Centro 

vidaus darbo tvarkos Taisyklėmis ir pareigybės aprašymu, pasirašytinai supažindinamas su darbo 

saugos ir sveikatos instrukcijomis, išklauso (pasirašo) įvadinį instruktažą ir instruktažą darbo vietoje. 

Taip pat supažindinamas su kitais Centre galiojančiais lokaliniais aktais, susijusiais su darbuotojo 

atliekamomis funkcijomis. Darbuotojas užpildo asmens kortelę bei parašo vyresn. buhalterei prašymą 

dėl bankinės sąskaitos.   

13. Prieš pradedant dirbti, darbuotojui įteikiamas darbo pažymėjimas. Darbo metu 

darbuotojas privalo nešiotis darbo pažymėjimą arba saugoti jį savo darbo vietoje. 

14. Sudarant darbo sutartį, šalių  susitarimu gali būti skiriamas bandomasis laikotarpis. Jis 

gali būti nustatomas norint patikrinti, ar darbuotojas tinka sulygtam darbui, taip pat stojančiojo 
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dirbti pageidavimu - ar darbas tinka darbuotojui. Išbandomojo laikotarpio terminas turi būti 

nustatomas darbo sutartyje. 

15. Priėmus į darbą darbuotoją, kuris turės materialinių vertybių, su juo sudaroma visiškos 

materialinės atsakomybės sutartis.  

16. Centro direktoriaus pavaduotojai ir vyresn. buhalteris į  pareigas priimami konkurso būdu 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 21 d. nutarimo „Dėl konkursinių pareigų valstybės 

ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų 

bet kitų valstybes įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose sąrašo 

nustatymo ir konkursų pareigoms, į t rauktoms į  konkursinių pareigų sąrašą organizavimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo"  nustatyta tvarka. 

17. Darbo sutartis pasibaigia ją nutraukus LR DK ir kitų įstatymų nustatyta tvarka. 

18. Atleidžiant darbuotoją, kai nėra jo kaltės (LR DK 129 str.) laikomasi šių principų: 

18.1. Atleidžiami darbuotojai to padalinio, kuris likviduojamas ar reorganizuojamas; 

18.2. Pirmenybė būti paliktam dirbti, kai mažinami etatai, nustatoma pagal šiuos kriterijus: 

18.2.1. kvalifikacinė kategorija; 

18.2.2. darbo stažas; 

18.2.3. darbuotojas vienas augina vaiką (vaikus), prižiūri 1-2 grupės invalidą; 

18.2.4. turi ne mažesnį kaip 10 metų nepertraukiamą darbo stažą; 

18.2.5. iki senatvės pensijos liko ne daugiau kaip 3 metai; 

18.2.6. šeimoje nėra daugiau dirbančių asmenų. 

18.3. Atsiskaitymas atleidžiant iš darbo: 

18.3.1. atleidimo diena laikoma paskutine darbo diena; 

18.3.2. atleidžiamas iš darbo darbuotojas, ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną, privalo 

grąžinti Centrui visus jo dispozicijoje buvusius dokumentus, darbo priemones ir kitą jam pavestą 

materialųjį turtą.  

 

DARBO IR POILSIO LAIKAS, ATOSTOGŲ SUTEIKIMO TVARKA 

 

19. Centro darbuotojams darbo ir poilsio laikas nustatomas nepažeidžiant Lietuvos 

Respublikos darbo kodekso bei k itų teises aktų, reglamentuojančių darbo ir poilsio laiką, 

reikalavimų: 

19.1. Centro treneriams nustatoma šešių darbo dienų savaitė su viena poilsio diena, o kitiems 

darbuotojams penkių darbo dienų savaitė su dviem poilsio dienomis. Dirbantiems pagal darbo 

grafikus gali būti nustatoma šešių darbo dienų savaitė. Treneriai gali dirbti ir poilsio dienomis, pagal 

direktoriaus patvirtintus tvarkaraščius – grafikus;  

19.2. Centro darbuotojų, išskyrus trenerius ir darbuotojus dirbančius pagal darbo grafiką, darbo 
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pradžia - 8.00 val., pabaiga - 17.00 val. Kiekvienos savaitės penktadienį pabaiga - 15.45 val., 

prieššventinėmis dienomis darbo 1aikas trumpinamas viena valanda. Pietų pertrauka - nuo 12.00 

val. iki 12.45  val. Šeštadienis ir sekmadienis - poilsio dienos; 

19.3. jeigu Centro trenerio pareigos yra papildomos ir užsiėmimų tvarkaraštis sutampa su 

19.2. punkte nustatytomis darbo valandomis, darbo laikas atitinkamai pratęsiamas. Tačiau tokiu 

atveju darbo dienos trukmė (kartu su pertrauka pailsėti ir pavalgyti) negali būti ilgesne 1‹aip dvylika 

valandų; 

19.4. pamaininiai darbuotojai dirba pagal Centro direktoriaus patvirtintus darbo grafikus, 

kurie  ske1biami vieš ai ne vėliau kaip prieš savaitę iki jų įsigaliojimo. 

20. Viršvalandiniu darbu nelaikomas Centro direktoriaus, jo pavaduotojų, metodininkų, 

sporto vadybininko ir renginių organizatoriaus darbas, viršijantis nustatytą darbo trukmę. 

21. Jeigu darbuotojas dirba poilsio dienomis vykstančių renginių metu, jam mokama ne 

mažiau 1‹aip dvigubai arba darbuotojo pageidavimu kompensuojama suteikiant darbuotojui per 

mėnesį kitą poilsio dieną arba tą dieną pridedant prie kasmetinių atostogų, išskyrus 19.1 ir 20 punktą, 

o darbuotojams dirbantiems švenčių dienomis mokama dvigubai. 

22. Centro trenerių išvyka į varžybas, stovyklas nelaikoma komandiruote. 

23. Darbo dienomis įėjimas į Centro patalpas atrakinamas 7.30 val. ir užrakinamas 22.00 

val. patekti į  Centro patalpas kitu laiku ir poilsio bei š venčių dienomis galima tik Centro 

direktoriaus ar jo pavaduotojų leidimu. Ši nuostata netaikoma Centro treneriams, kurie pagal 

Centro direktoriaus patvirtintus užsiėmimų tvarkaraščius dirba poilsio dienomis, ir darbuotojams 

dirbantiems poilsio dienomis vykstančių renginių metu. 

24. Centro darbuotojai, palikdami Centrą darbo tikslais, turi apie tai informuoti savo 

tiesioginį vadovą ir nurodyti išvykimo tikslą bei trukmę. Norėdami išvykti ne darbo tiks1ais, 

darbuotojai turi gauti tiesioginio vadovo sutikimą. Tiesioginis vadovas, esant rimtoms priežastims, 

turi teisę išleisti darbuotoją iš darbo ne daugiau kaip keturioms darbo valandoms. 

25. Centro darbuotojai, negalintys laiku atvykti arba visai negalintys atvykti į darbą, apie 

tai nedelsdami turi informuoti savo tiesioginį  vadovą ir nurodyti vėlavimo ar neatvykimo 

priežastis. Jeigu darbuotojai apie savo neatvykimą dė1 tam tikrų priežasčių negali pranešti patys, 

tai gali padaryti k iti asmenys. 

26. Centre kasmetinės atostogos suteikiamos pagal patvirtintą kasmetinių atostogų suteikimo 

grafiką, kuris nustatomas šalių susitarimu iki einamųjų metų kovo 31 dienos, pagrindinę atostogų dalį 

derinant prie DSC treniruočių- varžybų grafiko. Kasmetinių atostogų grafikas gali būti keičiamas 

atsižvelgiant į darbuotojų prašymus, pateiktus ne vėliau kaip 14 dienų prieš numatomas atostogas, išskyrus 

nenumatytus atvejus. 

27. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams (atsakingas už techninį personalą), direktoriaus 
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pavaduotojas ugdymui (atsakingas už pedagoginius darbuotojus) turi užtikrinti, kad duoti pavedimai 

darbuotojų atostogų metu būtų perduodami kitiems darbuotojams ir atliekami be papildomo atlygio. 

28. Darbuotojo pageidavimu, kasmetinės atostogos gali būti suteikiamos dalimis, bet viena 

iš kasmetinių atostogų dalių negali būti trumpesnė k aip 14 kalendorinių dienų. 

29. Atšaukti iš kasmetinių atostogų leidžiama tik darbuotojo sutikimu. 

30. Perkelti kasmetines atostogas leidžiama tik darbuotojo prašymu arba sutikimu. 

31. Nepanaudotų kasmetinių atostogų dalis paprastai suteikiama tais pačiais darbo metais. 

Darbuotojo prašymu arba sutikimu nepanaudotų kasmetinių atostogų dalis gali būti perkeliama ir 

pridedama prie kitų darbo metų kasmetinių atostogų. 

32. Kasmetines atostogas pakeisti pinigine kompensacija neleidžiama. Jei dėl darbo santykių 

pabaigos darbuotojui negali būti suteikiamos kasmetinės atostogos arba jei darbuotojas jų nepageidauja, 

jam išmokama piniginė kompensacija. 

33. Kasmetinės atostogos darbuotojams suteikiamos vadovaujantis Darbo kodeksu, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 18 d. nutarimu  Nr. 941 „Dėl kai kurių kategorijų 

darbuotojų, turinčių teisę į kasmetines pailgintas atostogas, sąrašo ir šių atostogų trukmės 

patvirtinimo“  ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. spalio 9 d. įsakymu 

Nr. ISAK-1407 „Dėl pareigybių, kurias atliekant darbas yra laikomas pedagoginiu, sąrašo 

patvirtinimo". 

34. Kitos atostogos suteikiamos vadovaujantis LR DK ir kitų teisės aktų numatyta tvarka. 

 

DARBUOTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

 

35. Centro darbuotojų teisės: 

35.1.  gauti iš įstaigos informaciją, susijusią  su jo darbo santykiais; 

35.2. kreiptis žodžiu ir raštu į įstaigos administraciją darbo sutarties klausimais; 

35.3. teikti siūlymus dė1 darbo sąlygų  gerinimo, darbo organizavimo tobulinimo; 

35.4. susipažinti su Centro veiklą reglamentuojančiais dokumentais, valdymo ir savivaldos 

institucijų nutarimais bei susirinkimų protokolais; 

35.5. gauti nustatytą darbo užmokestį už at1iktą darbą; 

35.6. naudotis kasmetinėmis, tikslinėmis ir nemokamomis atostogomis; 

35.7. mokytis ir k elti profesinę kvalifikaciją mokymo kursuose, seminaruose ar kituose 

renginiuose; 

35.8. dalyvauti Centro savivaldoje;  

35.9. burtis į profesines sąjungas, kultūrines grupes, visuomenines organizacijas, 

judėjimus, kurių veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams, žmogaus doros ir morales 

normoms; 
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35.10. naudotis darbe įstaigos turimomis darbo priemonėmis ir įstaigoje sukaupta 

informacija; 

35.11. atsisakyti vykdyti neteisėtus pavedimus taip pat nurodymus, kurie viršija profesinę 

kompetenciją ar pažeidžia profesinės etikos normas; 

35.12.  reikalauti tinkamų, saugių ir sveikatai nekenksmingų darbo sąlygų; 

35.13. atsisakyti  dirbti, jeigu yra pavojus darbuotojų saugai ir sveikatai, taip pat dirbti 

tuos darbus, 1‹uriuos saugiai atlikti nėra apmokytas, jei neįrengtos kolektyvinės apsaugos 

priemonės ar pats neaprūpintas reikiamomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis; 

35.14. įstatymų nustatyta tvarka reika1auti, 1‹ad butų atlyginta ža1a padaryta sveikatai dėl 

nesaugių darbo sąlygų; 

35.15.  reikalauti iš įstaigos vadovybės pagalbos vykdant savo pareigas ir įgyvendinat teises; 

35.16. naudotis kitomis teisės aktų nustatytomis teisėmis. 

36. Centro darbuotojų pareigos: 

36.1. dorai ir sąžiningai dirbti, laikytis darbo drausmės, saugoti savo ir nekenkti kitų Centro 

bendruomenės narių sveikatai, laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teises aktų, Centro 

nuostatų ir šių Taisyklių. 

36.2. laiku ir tiksliai vykdyti  savo pareigas, nustatytas darbo sutartyje ir pareiginiuose 

nuostatuose; 

36.3. laikytis įstaigoje nustatyto darbo laiko ir poilsio režimo, laiku ateiti į darbą: 

36.3.1. palikdami darbo metu įstaigą darbo tikslais, darbuotojas turi apie tai informuoti savo 

tiesioginį vadovą ir nurodyti išvykimo tikslą bei trukmę; 

36.3.2. norėdami išvykti ne darbo tikslais, darbuotojas turi gauti tiesioginio vadovo sutikimą; 

36.3.3. darbuotojai, negalintys 1aiku atvykti arba visai negalintys atvykti į darbą, apie tai turi 

informuoti savo tiesioginį vadovą  ir nurodyti vėlavimo ar neatvykimo priežastis; 

36.4. darbo metu nešiotis ar laikyti darbdavio nurodytoje vietoje darbo pažymėjimą, įteiktą 

sudarant darbo sutartį. Nutraukiant darbo sutartį, darbuotojas darbo pažymėjimą privalo grąžinti; 

36.5. laikytis tvarkos bei švaros ne tik savo darbo vietoje, bet ir visuose Centro padaliniuose 

ir teritorijoje; 

36.6. baigus darbą, palikti tvarkingą darbo vietą, patikrinti, ar išjungti elektros prietaisai, 

apšvietimas, uždaryti langai, išeinant užrakinti patalpas; 

36.7. laikytis visuotinai priimtų elgesio normų ir tarpusavio santykių  reikalavimų; 

36.7.1.  gerbti savo kolegas, sportininkus, kitus asmenis, kurti teigiamą  Centro įvaizdį; 

36.7.2. vengti triukšmo, pa1aikyti dalykinę darbo atmosferą, elgtis pagarbiai vieni su kitais, 

aptarnaujamaisiais ir k  itais asmenimis; 

36.7.3. bendraujant su interesantais, parodyti jiems dėmesį, būti mandagiems, atidiems ir, 
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išsiaiškinus interesanto tikslus bei pageidavimus, jiems padėti. Tuo atveju, jei darbuotojas 

nekompetentingas spręsti problemos, jis turi nurodyti, kas tai galėtų padaryti; 

36.8. darbo priemones, transportą, elektros energiją ir kitus materialinius išteklius naudoti 

tik su darbu susijusiems tikslams; 

 36.9. tausoti materialines vertybes, atlyginti padaryti žalą; 

 36.10. užtikrinti, kad darbo vietoje pašaliniai asmenys būtų tik darbuotojui esant; 

36.11. laikytis kompiuterių, mechanizmų, instrumentų ir mašinų eksploatavimo taisyklių, 

nedirbti su techniškai netvarkingomis darbo priemonėmis; 

36.12. vykdyti įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų, priešgaisrinės 

saugos bei elektrosaugos reikalavimų, nurodytų specialiosiose taisyklėse ir instrukcijose; 

 36.13. nustatyta tvarka pasitikrinti sveikatą; 

36.14. nedelsiant pranešti Centro direktoriui, kitiems atsakingiems darbuotojams apie darbe 

atsiradusius trukdymus, apie gresiančią ar jau įvykusią nelaimę, avariją, gaisro pavojų; 

36.15. vykdyti administracijos ir kontroliuojančių valstybių įstaigų pareigūnų teisėtus 

reikalavimus. 

 36.16. Centro darbuotojams draudžiama: 

 36.16.1. darbo metu vartoti alkoholinius gėrimus, toksines ar narkotines medžiagas, būti darbe 

neblaiviems ar apsvaigusiems nuo toksinių ar narkotinių medžiagų; 

 36.16.2. rūkyti Centro patalpose; 

 36.16.3. be darbdavio ar jo įgalioto asmens sutikimo savo darbą pavesti atlikti kitam asmeniui; 

 36.16.4. darbo metu užsirakinti darbo patalpoje, išskyrus tuos atvejus, kai teisės aktuose 

nustatyta kitaip; 

 36.16.5. nepagarbiai elgtis su aptarnaujamais asmenimis; 

 36.16.6. laikyti maisto produktus ir gėrimus matomoje vietoje asmenų aptarnavimo vietose ir 

vartoti maisto produktus ar gėrimus asmenų aptarnavimo metu; 

 36.16.7. vartoti necenzūrinius žodžius ir posakius, laikyti necenzūrinio arba žeminančio 

asmens garbę ir orumą turinio informaciją darbo vietoje; 

 36.16.8. dirbti su techniškai netvarkingomis darbo priemonėmis; 

 36.16.9. į Centro teritoriją neštis pašalinius daiktus, įrangą ar įrankius, šaunamuosius ginklus, 

dujų balionėlius ar kitokius daiktus, kurių poveikis gali pakenkti paties darbuotojo ar kitų Centro 

bendruomenės narių sveikatai, traumuoti, sunkiai ar mirtinai sužaloti; 

 36.16.10. leisti pašaliniams asmenims naudotis įstaigos elektriniais ryšiais, galiniais 

įrenginiais, programine įranga, biuro įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis; 

 36.16.11. palikti be priežiūros įjungtus elektros prietaisus, išskyrus atvejus, kai tai leidžia 

prietaiso naudojimo instrukcija; 
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 36.16.12. palikti be priežiūros neužrakintus darbo kabinetus ir kitas patalpas; 

 36.16.13. perduoti kabinetų ir kitų patalpų raktus, inventorių pašaliniams asmenims, išskyrus 

atvejus, kada tai daryti nurodo Centro direktorius ar jo pavaduotojai; 

 36.16.14. užkrauti praėjimus prie gesinimo priemonių ir elektros paskirstymo skydų, šildymo 

prietaisų; 

 36.17. konkrečios darbuotojų pareigos nustatomos darbuotojų pareiginiuose nuostatuose. 

37.1. Centro trenerių teisės: 

37.1.1. turėti tinkamas darbo sąlygas; 

37.1.2. teikti siūlymus mokymo ir kitais Centro veiklos gerinimo klausimais, pasirinkti 

pedagoginės veiklos organizavimo būdus, formas, programų ir vadovėlių variantus; 

37.1.3. susipažinti su Centro veiklą reglamentuojančiais dokumentais, administracijos ir 

savivaldos organų nutarimais bei susirinkimų protokolais; 

37.1.4. burtis į savišvietos, kultūros grupes, dalykines ir metodines sekcijas, būrelius, 

profesines sąjungas ir kitas visuomenines organizacijas, kurių veikla neprieštarauja Lietuvos 

Respublikos įstatymams; 

37.1.5. atostogauti numatytu laiku ir naudotis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

numatytomis lengvatomis; 

37.1.6. dalyvauti trenerių atestacijoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka; 

37.1.7. gauti atlyginimą už darbą bei piniginius ir daiktinius prizus, moralines paskatas. 

37.2. Centro trenerių pareigos: 

37.2.1. turėti aukštąjį pedagoginį išsilavinimą arba nustatyta tvarka išduotą licenciją, 

suteikiančią teisę dirbti trenerio – sporto mokytojo darbą; 

37.2.2. laikytis Centro nuostatų ir vidaus darbo taisyklių; 

37.2.3. vykdyti mokymo programų ir planų reikalavimus; 

37.2.4. tobulinti savo profesinį meistriškumą; 

37.2.5. nepažeisti profesinės ir pedagoginės etikos reikalavimų; 

37.2.6. neleisti sportininkams, neturintiems gydytojo leidimo, lankyti pratybų, reguliuoti 

mokymosi, treniravimosi bei poilsio režimą; 

37.2.7. bendrauti su sportininko šeima bei mokyklų pedagogais; 

37.2.8. drausti sportininkams ir neskatinti jų vartoti draudžiamų medikamentų (dopingo); 

37.2.9. sporto stovyklų ir varžybų metu organizuoti veiklą, tenkinančią sportininkų 

saviraiškos ir saviugdos poreikius bei kultūrinius interesus; 

37.2.10. laikytis saugos darbe instrukcijų ir taisyklių. 

38. Treneris atsako už: 

38.1. mokymo rezultatus; 
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38.2. jam patikėtas materialines vertybes; 

38.3. sportininkų saugumą ir gyvybę per mokomąsias pratybas ir Centro organizuojamus 

renginius, per sporto varžybas – laisvalaikio metu. 

39. Centro sportininkų teisės: 

39.1. naudotis Centro sporto bazėmis, įrenginiais, inventoriumi, sportine apranga, avalyne ir 

t.t; 

39.2. pereiti iš žemesnės sportininkų rengimo pakopos į aukštesnę, įvykdant kvalifikacinius 

reikalavimus ar normas; 

39.3. dalyvauti Centro savivaldoje ir jos veikloje; 

39.4. ginti Centro, rajono ir šalies sportinę garbę, jeigu yra pakviestas į atitinkamas rinktines; 

39.5. gauti maitinimą, atlyginimą už sportinius laimėjimus pagal Vyriausybės patvirtintus 

dydžius ir tvarką; 

39.6. gauti moralinius, piniginius, daiktinius paskatinimus už pasiektus sportinius rezultatus; 

39.7. sudaryti sutartis su Centru bei darbo sutartis sporto organizacijomis (didelio 

meistriškumo sportininkams); 

40. Centro sportininkų pareigos: 

40.1. sistemingai ir stropiai sportuoti, lavinti gebėjimus, plėsti ir gilinti kultūrinius interesus; 

40.2. laikytis Centro nuostatų ir vidaus darbo tvarkos taisyklių, vykdyti sutarčių reikalavimus; 

40.3. gerbti bendramokslius, trenerius ir kitus Centro darbuotojus, deramai atstovauti Centrui 

viešajame gyvenime; 

40.4. tausoti Centro turtą, už sporto įstaigai padarytą materialinę žalą atsakyti įstatymų 

nustatyta tvarka; 

40.5. reguliariai tikrintis sveikatą ir laikytis sportinio režimo reikalavimų; 

40.6. laikytis garbingos sportinės kovos principų, nevartoti draudžiamų medikamentų ir 

preparatų, nevartoti narkotikų, alkoholio, rūkalų ir kitų sveikatai kenksmingų medžiagų; 

40.7. pildyti savo sportinės veiklos dienoraštį, analizuoti jį; 

40.8. sistemingai derinti mokymąsi, sportavimą ir elgesį laisvalaikiu; 

40.9. mokėti Lietuvos Respublikos himną; 

40.10. treniruočių metu sportininkas privalo: 

40.10.1. turėti tinkamą aprangą ir avalynę; 

40.10.2. savo elgesiu netrukdyti treneriui ir grupei (komandai); 

40.10.3. nesinaudoti mobiliaisiais telefonais, išimtinais atvejais – suderinus su treneriu. 

40.11. Kiekviena praleista mokomoji treniruotė turi būti pateisinta tėvų ar medicinos įstaigos 

pažyma, kur nurodoma neatvykimo laikas ir priežastys. Ligos atveju iki 3 dienų pateisinimą gali rašyti 

tėvai, jeigu sergama ilgiau - turi būti gydymo įstaigos pažyma. 
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40.12. Treniruočių, varžybų, stovyklų bei išvykų metu sportininkas privalo laikytis saugaus 

elgesio reikalavimų. Dviračių sporto šakos sportininkai privalo žinoti kelių eismo taisykles 

dviratininkams. 

40.13. Kilus nesusipratimui tarp sportininko ir trenerio, kreipiamasi į Centro direktorių, jei 

direktoriaus sprendimas netenkina bent vienos pusės, kreipiamasi į Centro tarybą. 

41. Centro sportininkų atsakomybė: 

41.1. už šiurkščius ar sistemingus Centro nuostatų ir vidaus taisyklių pažeidimus, sportininkas 

trenerių tarybos nutarimu gali būti pašalintas iš sporto Centro; 

41.2. Centro auklėtiniui, piktybiškai sugadinus Centro turtą, jo tėvai (globėjai, rūpintojai) 

privalo atlyginti žalą pagal rinkos kainą, vadovaujantis Civiliniu kodeksu (atlygina padarytą žalą, 

pakeičia sugadintą nauju ir kt.); 

41.3. vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais už rūkymą, alkoholio, narkotinių 

medžiagų vartojimą Centre ar jo teritorijoje, sportininkas perduodamas policijai ir visais atvejais 

informuojami tėvai (globėjai, rūpintojai). 

42. Tėvų (globėjų) teisės ir pareigos: 

42.1. užtikrinti punktualų ir reguliarų užsiėmimų lankymą, informuoti Centrą apie 

nedalyvavimo užsiėmimuose priežastis; 

42.2. bendradarbiauti su treneriais ir Centro vadovybe sprendžiant ugdymosi ir elgesio 

klausimus; 

42.3. ugdyti vaiko pagarbą bendraamžiams, pedagogams bei kitiems Centro bendruomenės 

nariams; 

42.4. laikytis Centro nuostatų, vidaus tvarkos taisyklių, kitų vidaus teisės aktų; 

42.5. užtikrinti, kad į Centro patalpose nevažinėtų dviračiais, riedučiais, riedslidėmis, 

paspirtukais, nesivestų į Centro patalpas gyvūnų, vykdyti žalingų įpročių prevenciją; 

42.6. įstatymų nustatyta tvarka atlyginti Centrui vaiko padarytą žalą; 

42.7. raštu informuoti apie vaiko sveikatos sutrikimus, į kuriuos turėtų atsižvelgti Centro 

darbuotojai;  

42.8. aktyviai dalyvauti tėvams skirtuose renginiuose ir susirinkimuose; 

42.9. pagal galimybes aprūpinti vaiką individualiomis sportavimo priemonėmis; 

42.10. pateikti vaiko sveikatos pažymėjimą, leidžiantį lankyti sporto šakos treniruotes Centre; 

42.11. nustatyta tvarka ir terminais mokėti mokestį už Centro teikiamas neformaliojo švietimo 

paslaugas; 

42.12. pasirašyti sutartį su Centru. 

43. Darbdavys turi teisę: 

43. 1. reikalauti, kad darbuotojai laikytųsi šių Taisyklių, darbo saugos norminių aktų, vykdytų 
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darbo sutartyje ir pareiginiuose nuostatuose numatytas pareigas; 

43.2. darbuotojams, pažeidusiems šiuos reikalavimus, skirti drausminę nuobaudą, reika1auti 

atlyginti padarytą žalą; 

43.3. už gerą darbo pareigų vykdymą, skubių užduočių at1ikimą, i1galaikį ir nepriekaištingą 

darbą, taip pat už kitus darbo rezultatus skatinti darbuotojus; 

44. Darbdavio pareigos: 

44.1. organizuoti darbą taip, kad kiekvienas darbuotojas dirbtų pagal savo specialybę ir 

kvalifikaciją, turėtų darbo vietą, darbo priemones, įrengimus, įrankius, instrumentus, žaliavas ir 

medžiagas; 

44.2. laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių darbo 

santykius; 

44.3. nuolat pagal galimybes gerinti darbo sąlygas; 

44.4. užtikrinti, kad būtų sudarytos saugios ir sveikatai nekenksmingos darbo sąlygos, 

organizuoti darbuotojų sveikatos patikrinimus; 

44.5. sudaryti sąlygas darbuotojams mokytis ir kelti kvalifikaciją; 

44.6. darbuotojų prašymu, nemokamai išduoti pažymas apie darbą; 

44.7. organizuoti darbą pagal fiziologiškai pagrįstą darbo ir poilsio režimą; 

44.8. vykdyti darbo sutarties įsipareigojimus; 

44.9. atsižvelgti į Centro darbuotojų poreikius, prašymus ir pageidavimus, kritines pastabas; 

44.10. sudaryti tarp darbuotojų darbinę ir kūrybinę aplinką, skatinti bei palaikyti iniciatyvą, 

aktyvumą, organizuoti kultūrinį gyvenimą; 

44.11. nušalinti darbuotoją nuo darbo, jeigu jis darbe pasirodė apsvaigęs nuo alkoholio, 

narkotikų ar toksinių medžiagų. 

 

DARBO APMOKĖJIMAS 

 

45. Darbo užmokestis apskaičiuojamas Darbo kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 

46. Vadovaujantis Darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993m. liepos 8 d. 

nutarimu Nr.511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos 

tobulinimo“, kitais norminiais teisės aktais bei Centro direktoriaus patvirtintais vidaus teisės aktais, 

darbuotojams gali būti skiriami priedai, priemokos, vienkartinės piniginės išmokos, pašalpos ir kitos 

teisės aktų nustatytos piniginės išmokos. 

47. Centro buhalterija darbo užmokestį perveda į kiekvieno darbuotojo sąskaitą banke du 

kartus per mėnesį: kiekvieno mėnesio 6 ir 21 dienomis. Darbuotoju prašymu, pateiktu raštu, darbo 

užmokestis gali būti mokamas vieną kartą per mėnesį, kiekvieno mėnesio 7 dieną. 
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48. Išleidžiant darbuotoją kasmetinių atostogų, atleidžiant darbuotoją iš darbo, jam 

priklausantis darbo užmokestis išmokamas Darbo kodekso nustatyta tvarka. 

 

DARBUOTOJŲ SKATINIMAS, DRAUSMINIMAS 

IR PAŠALPŲ SKYRIMAS 

 

49. Už gerą darbo pareigų vykdymą, skubių užduočių atlikimą, ilgalaikį ir nepriekaištingą 

darbą, taip pat už kitus darbo rezultatus bei pažymint darbuotojų asmeninius jubiliejus, darbdavys gali 

skatinti darbuotojus: 

49.1. pareikšdamas  padėką; 

49.2. apdovanodamas dovana; 

49.3. premijuodamas; 

49.4. pirmumo teise pasiųsdamas tobulintis; 

49.5. taikyti kitas skatinimo formas. 

50. Paskatinimai skiriami Centro direktoriaus įsakymu. 

51. Centro darbuotojams už  darbo drausmes pažeidimų, šių Taisyklių nesilaikymą, gali būti 

skiriamos šios drausminės nuobaudos: 

51.1. pastaba; 

51.2. papeikimas; 

51.3. atleidimas iš darbo. 

52. Prieš skiriant nuobaudą, būtina raštu pareikalauti, 1‹ad darbuotojas raštu pasiaiškintų dėl 

darbo drausmes pažeidimo. Jei per nustatytą terminą, be svarbių priežasčių, darbuotojas atsisako 

pasiaiš1‹inti arba nepateikia pasiaiškinimo, drausminę nuobaudą galima skirti ir be pasiaiškinimo. 

53. Raštiškame reikalavime darbuotojui pasiaiškinti dėl darbo drausmės pažeidimo reikia 

trumpai išdėstyti darbo drausmės pažeidimo aplinkybes, nurodyti reikalavimą pasiaiškinti raštu 

bei nurodyti terminą iki kurio darbuotojas turi pateikti savo raštišką pasiaiškinimą. Ant reikalavimo 

egzemplioriaus, liekančio pas darbdavį, darbuotojas turi pasirašyti, jog tokį reikalavimą gavo. 

54. Kai darbuotojas atsisako rašyti pasiaiškinimą arba per nustatytą terminą jo nepateikia, 

surašomas aktas, k uriame nurodomos jo atsisakymo priežastys arba tai, k a d  darbuotojas 

nenurodė jokių atsisakymo priežasčių. Ant šio akto turi pasirašyti bent trys liudytojai. 

55. Drausminė nuobauda  skiriama  Centro  direktoriaus  įsakymu  ir  darbuotojui  apie  tai 

pranešama pasirašytinai. 

56. Pranešimas yra laikomas tinkamu ir tais atvejais, k ai jis nėra įforminamas atskiru 

dokumentu, o darbuotojas pasirašo ant įsakymo skirti jam drausminę nuobaudą. Darbuotojo 

atsisakymas pasirašyti turi būti įforminamas atitinkamu aktu, kuriame nurodomos atsisakymo 

priežastys ir ant kurio turi pasirašyti bent trys liudytojai. 
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57. Už vieną darbo drausmės pažeidimą gali būti taikoma tik  viena drausminė nuobauda. 

58. Jei darbuotojas gerai ir sąžiningai dirba, jam skirtą drausminę nuobaudą galima panaikinti 

nepasibaigus drausminės nuobaudos galiojimo terminui. 

59. Mirus darbuotojo šeimos nariui (vyrui, žmonai, vaikams/įvaikiams, tėvams/įtėviams) bei 

darbuotojui pateikus raštišką prašymą ir atitinkamus mirties faktą patvirtinančius dokumentus, 

darbuotojui skiriama 100,00 (vieno šimto) eurų dydžio pašalpa. 

60. Mirus Centro darbuotojui, jo šeimai (vyrui, žmonai, vaikams/įvaikiams, tėvams/įtėviams) 

pateikus raštišką prašymą ir mirties faktą patvirtinančius dokumentus, skiriama 300,00 (trijų šimtų) 

eurų dydžio pašalpa. 

 

                                      MOKYMO ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

61. Centro sportininkų mokymas organizuojamas vadovaujantis: 

61.1. Centro nuostatais; 

61.2. Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

generalinio direktoriaus 2014 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr.V-219 patvirtintomis „Sportinio ugdymo 

organizavimo rekomendacijomis“; 

61.3. sporto šakų mokymo programomis;  

61.4. grupiniais arba individualiais darbo planais; 

61.5. metiniais mokymo grupių darbo apskaitos žurnalais; 

61.6. sporto šakų varžybų kalendoriais; 

61.7. kitais normatyviniais dokumentais. 

62. Mokymas organizuojamas mokymo grupėmis ir individualiai atskiram sportininkui. Vieną 

ar kitą mokymo rūšį treneris pasirenka atsižvelgdamas į sportininko meistriškumo lygį, sporto šakos 

specifiką, metodinius reikalavimus ir t.t. 

63. Sportininkų mokymo formos: 

63.1. teorinės paskaitos; 

63.2. praktinės mokomosios pratybos vietos sporto bazėse ir sporto stovyklose; 

63.3. dalyvavimas sporto varžybose; 

63.4. dalyvavimas seminaruose, disputuose, ekskursijose; 

63.5. testų, kontrolinių normatyvų laikymai ir t.t; 

63.6. visų lygių Centro sportininkams namų užduotys, skiriamos trenerio nuožiūra, 

atsižvelgiant į sportininko sugebėjimus įvykdyti programinius reikalavimus, amžių, lytį ir t.t. 

63. Centro sportininkų mokymas organizuojamas laisvalaikiu: po pamokų, poilsio ir švenčių 

dienomis, mokinių atostogų metu. 

65. Centro sportininkų mokymas organizuojamas ištisus metus, atsižvelgiant į sporto šakų 
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treniruočių proceso periodizavimo ypatumus. Mokinių atostogų metu Centras planuoja vykdyti 

treniruočių stovyklas, per kurias treniruojamasi didesniais krūviais. 

66. Centro trenerių atostogų grafikas sudaromas taip, kad treniruotės procesas vyktų planuotu 

laiku. Esant būtinumui, su atostogaujančio pedagogo grupe gali dirbti jį pavaduojantis treneris.  

67. Teorinių paskaitų ir pratybų minimali trukmė- 45 minutės. Maksimali pratybų trukmė 

priklauso nuo trenerio grupinio ar individualiojo mokymo plano reikalavimų. Į šį skaičių įeina ir 

oficialaus kalendorinių varžybų, jeigu jose dalyvauja sportininkas su treneriu, laikas. 

68. Teorinių paskaitų, mokomųjų pratybų ar kitų mokymo pratybų laiką ir vietą nurodo 

mokomųjų pratybų tvarkaraščiai, o dalyvavimo sporto varžybose- kalendoriniai planai, patvirtinti 

Centro direktoriaus. 

 

SPORTININKŲ PRIĖMIMO, PERĖJIMO Į KITĄ SPORTO ĮSTAIGĄ, 

 ŠALINIMO IŠ CENTRO  TVARKA 

 

69. Į Sporto Centrą priimami vaikai, paaugliai ir jaunuoliai, pageidaujantys lankyti treniruotes 

pasirinktoje sporto šakoje. 

69.1. Stojantieji į Centro sporto šakų pradinio rengimo 1- 2 mokymo metų grupes: 

69.1.1. pateikia raštišką tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymą, savo gimimo liudijimo (paso, 

asmens tapatybės kortelės) kopiją ir sveikatos priežiūros įstaigos leidimą lankyti Centro sporto šakos 

treniruotes;  

69.1.2. laiko bendro fizinio pasirengimo ir sporto šakos kontrolinius normatyvus. 

69.2. Stojantieji į Centro 3-5 mokymo metų pradinio rengimo, meistriškumo ugdymo ar 

meistriškumo tobulinimo grupes: 

69.2.1. pateikia raštišką tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymą, vyresni nei 18 metų savo prašymą, 

gimimo liudijimo (paso, asmens tapatybės kortelės) kopiją ir sveikatos priežiūros įstaigos leidimą 

lankyti Centro sporto šakos treniruotes; 

69.2.2. pateikia pažymą apie savo turimą sportinę kvalifikaciją arba laiko bendro fizinio 

pasirengimo ir sporto šakos normatyvus. 

70. Sportininkų priėmimas įforminamas Centro direktoriaus įsakymu. 

71. Sportininkas šalinamas iš Centro: 

71.1. už šiurkščius Centro nuostatų ir vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus; 

71.2. daugiau kaip mėnesį be pateisinamos priežasties nelankantis treniruočių. 

72. Sportininkų pašalinimas įforminamas Centro direktoriaus įsakymu. 

73. Sportininkas, norintis išeiti iš Centro į kitą sporto mokymo įstaigą ar sporto klubą, turi 

pateikti raštišką prašymą. 
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74. Centras, apsvarstęs prašymą, per septynias dienas išduoda paleidžiamąjį raštą, tik 

sportininkui pilnai atsiskaičius su Centru. 

 

TRENERIŲ DARBO ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

75. Pasiruošimas mokslo metams: 

75.1. treneris sutvarko savo grupių dokumentaciją (moksleivių bylą ir sąrašus). 

75.2. pakeitimus esamų  grupių sąrašuose treneriai vykdo ne ilgiau kaip 1mėn.,  pateikiant 

Centro direktoriui prašymą dėl sąrašo pakeitimo, naujai formuojamos grupės renkamos ne ilgiau kaip 

2 mėn. nuo mokslo metų pradžios; 

75.3. teikia prašymus dėl kvalifikacinių kategorijų suteikimo sportininkams, įvykdžiusiems 

kvalifikacinius reikalavimus; 

75.4. vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministerijos bei kūno kultūros ir sporto departamento 

patvirtintomis programomis bei rekomendacijomis rengia mokymo planus. Mokymo planus tvirtina 

Centro direktorius. 

75.5. Mokymo planas susideda iš: 

75.5.1. perspektyvinio (strateginio) plano, kuriame numatyti tikslai, numatomas pasiekti 

sportininkų grupės parengimo modelis, pagrindinių priemonių skaitinė išraiška (meistriškumo 

tobulinimo grupėms); 

75.5.2. metinio plano, kuriame numatomi tikslai, sportininkų grupės parengimo modelis ir 

įgyvendinti reikalingų pagrindinių priemonių apimtys (treniruotės, varžybos, testų , kontrolinių 

normatyvų laikymas); 

75.5.3. pratybų plano, kuriame numatytos krūvių apimtys ir intensyvumas; 

75.6. Centro mokymo grupių darbo apskaita vedama mokymo žurnaluose. Už žinių 

teisingumą atsako treneris. 

76. Darbo tvarka treniruočių metu: 

76.1. į darbą treneris turi atvykti 15 min. iki treniruotės pradžios; 

76.2. negalintis atvykti į darbą treneris apie tai informuoja Centro vadovus iš vakaro arba ne 

vėliau kaip prieš valandą iki treniruotės pradžios; 

76.3. susikeisti su kolega (pavesti savo darbą kitam), treneris gali tik suderinęs su Centro 

vadovais; 

76.4. iškviesti iš treniruotės trenerį galima tik esant labai svarbiam reikalui, tuo metu 

sportininkus prižiūri trenerį iškvietęs asmuo; 

76.5. treniruotes treneris vykdo su sportine apranga ir avalyne; 

76.6. į kiekvieną treniruotę treneris nešasi mokomojo sportinio darbo planavimo ir apskaitos 

žurnalą bei rašytinį treniruotės planą; 
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76.7. treneris sportinio darbo planavimo bei apskaitos žurnalą pildo vadovaudamasis pildymo 

reikalavimais, pildymo kontrolę vykdo direktoriaus pavaduotojas ugdymui; 

76.8. treneris privalo neleisti sportininkams vaikščioti į treniruotes be atitinkančios sporto 

šaką aprangos bei avalynės; 

76.9. baigęs treniruotę, treneris turi prižiūrėti auklėtinius, kad jie saugiai išeitų iš rūbinių bei 

patalpų; 

76.10. įvykus nelaimingam atsitikimui, treneris privalo pagal situaciją: suteikti pirmąją 

medicininę pagalbą, kviesti slaugytoją ir (ar) greitąją pagalbą ir informuoti Centro vadovus; 

76.11. sportininkų ir trenerių santykiai turi būti grindžiami abipusės pagarbos, kultūros ir 

supratimo principais; 

76.12. apie kilusius incidentus treneris informuoja Centro vadovus. 

77. Darbo tvarka išvykų į varžybas metu: 

77.1. treneris, prieš vykdamas į varžybas, pateikia nustatytos formos paraišką transporto bei 

kitų lėšų poreikiui  bei vykstančių sportininkų sąrašą personalo specialistei – raštvedei įsakymo dėl 

išvykos parengimui; 

77.2. išvykoje ir varžybų metu treneris pilnai atsako už sportininkų priežiūrą bei saugumą;  

77.3. po išvykos į varžybas treneris privalo pristatyti varžybų protokolą; 

77.4. prie kiekvieno lėšų kompensavimui pateikto punkto turi būti išlaidas pateisinantis 

dokumentas, atitinkantis buhalterinės apskaitos reikalavimus. 

78. Darbo tvarka mokomųjų treniruočių stovyklų metu: 

78.1. mokomosios treniruočių stovyklos gali būti vykdomos mokslo metų eigoje bei vasaros 

mokinių atostogų metu.  

78.2. mokomųjų treniruočių vietą, trukmę bei stovyklos narių skaičių įsakymu tvirtina Centro 

direktorius; 

78.3. prieš prasidedant stovyklai, stovyklą vykdantis treneris pateikia direktoriaus 

pavaduotojui ugdymui stovyklos pravedimo programą ,  vykdomų treniruočių tvarkaraštį, stovyklos 

narių sąrašą, paraišką numatomam lėšų poreikiui ; 

78.4. stovyklos metu treneris užtikrina sportuojančių stovykloje  priežiūrą, saugą, sveikatą, 

higienos laikymąsi ir žalingų įpročių prevenciją, organizuoja tinkamą jų maitinimą;  

78.5. vasaros poilsio stovyklos, sveikatingumo stovyklos organizuojamos pagal parengtas 

programas:  

78.5.1. programos gali būti rengiamos savivaldybės, švietimo ir mokslo ministerijos, kūno 

kultūros ir sporto departamento finansavimui ar kitų juridinių ir fizinių asmenų finansavimui gauti; 

78.5.2. šios programos teikiamos Utenos rajono savivaldybės administracijos švietimo, sporto 

ir jaunimo reikalų skyriui ar kitai institucijai jos nustatyta tvarka; 
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78.5.3. už finansuojamų programų vykdymą atsako Centro direktorius arba įsakymu paskirtas 

atsakingas asmuo. 

 

VARŽYBŲ CENTRE ORGANIZAVIMO,  

VYKDYMO IR APMOKĖJIMO TVARKA 

 

79. Visos centre organizuojamos sporto šakų varžybos vykdomos vadovaujantis varžybų 

nuostatais, sporto šakos varžybų taisyklėmis bei varžybų tvarkaraščiais. 

80. Centras, organizuodamas varžybas, privalo: 

80.1. užtikrinti varžybų propagavimą; 

80.2. užtikrinti kvalifikuotą teisėjų, sekretorių, medicinos bei techninio personalo darbą 

varžybų metu; 

80.3. atsižvelgiant į sporto šakų specifiką, tinkamai paruošti varžybų vietas; 

80.4. sutikti atvykstančias komandas ir teisėjus, užtikrinti jų saugumą; 

80.5. užtikrinti viešąją tvarką varžybų metu bei joms pasibaigus. 

81. Konkrečių varžybų organizavimui Centro direktoriaus įsakymu skiriamas atsakingas 

asmuo. 

82. Varžybas aptarnaujančiam personalui maistpinigių mokėjimas vykdomas vadovaujantis 

Centro direktoriaus 2015 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr.VI-224 patvirtinta  „Utenos daugiafunkcio 

sporto centro maistpinigių mokėjimo ir atsiskaitymo už vykdytą sportinį renginį tvarka“. 

83. Maistpinigių dydis konkrečioms varžyboms nustatomas pagal konkrečioms varžyboms 

patvirtintą sąmatą, remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. birželio 5 d. nutarimu 

Nr.561(aktuali redakcija) „Sporto renginių, vykstančių Lietuvoje, vienos paros maitinimosi išlaidų 

piniginių kompensacijų dydžiai“. 

 

                               SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TVARKA 

 

84. Visi centro darbuotojai kartą per metus privalo pasitikrinti sveikatą ir pristatyti 

bendruomenės slaugytojoms medicinines pažymas. 

85. Centro sportininkai, reguliariai lankantys treniruotes, sveikatą tikrinasi kartą per 4 

mėnesius. 

86. Centro bendruomenės slaugytojos, teisės aktų ir pareigybės apraše nustatyta tvarka, vykdo 

Centro sportininkų sveikatos priežiūrą. 

87. Apie sportininkų sveikatos pokyčius bendruomenės slaugytojos nedelsiant informuoja 

trenerius. 

88. Prieš priimant mokinius į naujai formuojamas grupes ar vykdant esamų grupių pakeitimus 

,būtinas mokinių sveikatos patikrinimas medicinos įstaigoje. Kategoriškai draudžiama leisti 
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treniruotis nesant medicininės pažymos arba pasibaigus jos galiojimo laikui. Už mokinių sveikatos 

patikrinimą atsako  jų tėvai (globėjai, rūpintojai). Medicininių pažymų kontrolę vykdo bendruomenės 

slaugytojos. 

BAIGIAMIEJI NUOSTATAI 

 

89. Darbo tvarką Centre reglamentuoja ir kitos direktoriaus į sakymu patvirtintos taisykles, 

tvarkos, pareiginiai nuostatai, kurie nustato ir kitas darbuotojų bet darbdavio teises ir pareigas. 

90. Visi Centro darbuotojai turi būti supažindinti su šiomis Taisyklėmis, jų papildymais ir 

pakeitimais  pasirašytinai. 

91. Šias Taisykles tvirtina Centro direktorius. 

 

 


