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TELSIU SPORTO IR REKREACIJOS CBNTRO
DARBO TVARKOS
T A I S Y K L E S

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Tel5iq sporto ir rekreacijos centras (toliau - TSRC) yra vaikq, jaunimo, suaugusiqiq neformalaus
ir papildomo ugdymo savivaldybes istaiga, isteigla biudZetiniq istaigq istatymo numatyta tvarka
i5laikoma i5 Tel5iq rajono savivaldybes biudZeto.
1.2. TSRC fmones kodas 301581554, adresas: Birutes g. 60, LT - 87118 Tel5iai.
l.3.TSRC savininkas - Tel5iq rajono savivaldybe. Savininko teises ir pareigas igyvendinanti
institucija - Tel5iq rajono savivaldybes taryba.
1.4. TSRC yra juridinis asmuo, kuris savo veikl4 organizuoja vadovaudamasis Lietuvos Respublikos
Konstitucija, Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigq, K[no kultflros ir sporto departamento, Tel5iq
rajono savivaldybes institucijq teises aktais ir TSRC nuostatais.
1.5. Darbo tvark4 darbovietej e apibreLia darbo tvarkos taisykles, kurias tvirtina darbdavys.
1.6. Siq taisykliq laikym4si ir vykdym4 kontroliuoja TSRC direktorius.

II. ISTAIGOS STRUKTURA

2.1. {staigos struktlr4 sudaro:
2. 1. l. administracija;
2.1.2. sporto treneriai - mokytojai (pedagoginiai darbuotojai);
2.1 .3 . aptarnauj anti s personalas ;
2.1.4. atskinl sporto Sakq skyriai.

III . DARBUOTOJU PRIEMIMO IR ATLEIDIMO TVARKA

3.1. Darbuotojq pareigas reglamentuoja darbo sutartis, pareiginiai nuostatai, saugos ir sveikatos darbe
instrukcijos.
3.2. Darbuotojas, priimamas dirbti, supaZindinamas su Siomis vidaus darbo tvarkos taisyklemis,
pareiginiais nuostatais, saugos ir sveikatos instrukcijomis darbe ir darbuotojui sutikus dirbti bei jam ir
darbdaviui pasira5ius darbo sutarti, laikoma, kad jie susitare del bfltinqjq ir kitq darbo sutarties s4lygr+.
3.3. Darbuotojai priimami i darb4 ir atleidLiami i5 darbo Lietuvos Respublikos darbo kodekso
nustatyta tvarka.

IV. DARBO VIETA, LAIKAS IR JO PANAUDOJIMAS

4.1. TSRC darbuotojq darbo vieta: TSRC buveine Birutes g. 60 Tel5iai, treniruotes sporto treneriai -

mokytojai vykdo TSRC sporto salese Birutes g. 60 ir Kgstudio g. 20 A, taip pat Tel3iq ,,Germanto"
vid. mokyklos sporto saleje; Tel5iq V. Borisevidiaus kataliki5kosios gimnazijos sporto saleje; Tel5iq
,,DZiugo" vid. mokyklos sporto saleje; Tel5iq ,,Kranto" vid. mokyklos sporto saleje; TelSiq
,,AtLalyno" vid. mokyklos sporto saleje; Tel5iq ,,Ateities" vid. mokyklos baseine; Tel5iq miesto
centriniame stadione, Birutes g. 7.
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4.2. TSRC mokyklos administracijai nustato ma 40 valandq trukmes penkiq darbo dienq savaite.

Pirmadieni, antradieni, trediadieni ir ketvirtadieni dirbama nuo S.00 iki 17.00 val., o penktadieni -

nuo 8.00 - iki 15.45 val. Piettl pertraukos laikas nuo 12.00 iki 12.45 val. Aptarnaujantis personalas ir

sporto treneriai - mokytojai dirba pagal patvirtint4 TSRC direktoriaus grafik4.

4.3. Darbuotojq, dirbandiq ne vienoje darbovieteje arba vienoje darbovieteje, bet pagal dvi ar daugiau

darbo sutardiq, darbo dienos trukme negali bfiti ilgesne kaip dvylika valandq.
4.4. Se$tadienis ir sekmadienis - poilsio dienos. Svendiq dienq i5vakarese darbuotojq darbo laikas

sutrumpinamas viena valanda.

V. DARBO APMOKEJIMAS

5.1. Darbo uZmokestis yra atlyginimas uZ darb4, darbuotojo atliekam4 pagal sudaryt4 su darbdaviu
darbo sutarti.
5.2. Visiems darbuotojams garantuoj amas minimalus atlyginimas.
5.3.Minimalus istaigos atlyginimas lygus Lietuvos Respublikoje patvirtintam minimaliam
menesiniam atlyginimui (MMA) ir mokamas kaip pagrindinis tarifinis atlyginimas.
5.4. Jeigu darbuotojas dirba nepiln4 darbo dien4, jam mokama proporcingai dirbtam darbui. Tokiu
atveju atlyginimo dydis gali buti maZesnis uZ istatymu nustatyt4 MMA.
5.5. Darbo uZmokestis mokamas ne rediau kaip du kartus per menesi, o jeigu yra darbuotojo ra5ti5kas
pra5ymas - kart4 per menesi.
5.6. Darbuotojq, kurie mokosi mokymo istaigose, menesinis uZdarbis visais atvejais negali bfrti
maZesnis uZ Vyriausybes nustatyt4 minimaliqi4 menesinQ algq.
5.7. Darbuotojams, pasiqstiems i tarnybines komandiruotes, garantuojama, kad per vis4
komandiruotes laik4 paliekama darbo vieta ( pareigos) ir darbo uZmokestis.

VI. ATOSTOGOS

6.1. Kasmetines atostogos - tai kalendorinemis dienomis skaidiuojamas laikotarpis, suteikiamas
darbuotojui pailseti ir darbingumui susigr4Zinti, paliekant darbo viet4 (pareigas) ir mokant vidutini
darbo uZmokesti. Svendiq dienos i atostogq trukmg neiskaitomos.
6.2. Kasmetiniq minimaliqjq atostogq trukme - dvide5imt a5tuonios kalendorines dienos. Trisde5imt
penkiq kalendoriniq dienq atostogos suteikiamos: darbuotojams iki a5tuoniolikos metl+; vieniems
auginantiems vaik4 iki keturiolikos metq arba invalid4 iki Se5iolikos metq; invalidams.
6.3. Dirbantiems ne vis4 darbo laik4 kasmetines atostogos netrumpinamos.
6.4. Darbuotojo pageidavimu kasmetines atostogos gali bfrti suteikiamos dalimis. Viena i5 kasmetiniq
atostogq daliq negali buti trumpesne kaip keturiolika kalendoriniq dienq.

vlr. BENDROSIOS DARBUOTOJU PAREIGOS

7. 1. [staigos darbuotojai privalo:
7.1.1. tinkamai ir laiku atlikti istaigos vadovq uZduotis ir pavedimus;
7 .l .2. laikfiis tarnybines etikos;
7.1.3. bendraujant su interesantais, parodyti jiems demesi, biiti mandagiam ir atidliam ir i5siai5kinus
interesanto tikslus bei pageidavimus, jiems padeti. Tuo atveju, jei darbuotojas nekompetetingas
sprgsti interesanto problem4, jis turi nurodyti kas tai galetq padaryti;
7.1.4. moketi saugiai dirbti, Zinoti ir vykdyti saugos darbe norminiq aktq, imones darbq saugos
instrukcij q reikalavimus;
7.1.5. ateiti i darb4 ir i5eiti i5 jo nustatytu laiku. Jeigu i darb4 neateinama del svarbiq prieZasdiq (liga,
avarija, nelaimingas atsitikimas ar pan.) prane5ti apie tai kaip galima greidiau TSRC vadovui;
7.1.6. kelti savo profesing kvalifikacij4.
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7 .2. [staigos darbuotoj ams draudZiama:
7.2.1. darbo metu vartoti alkoholinius gerimus, kitas toksines ar narkotines medZiagas, bUti
neblaiviems arba apsvaigusiems nuo narkotiniq, toksiniq medZiagq ar medicininiq preparatq.
7.3. UZ vidaus darbo tvarkos taisykliq nevykdym4, ddl savo kaltes neatlikus jam priklausandiq
pareigq, darbuotojai baudZiami drausminemis nuobaudomis.
7.4. Pasirodymas darbe neblaiviam arba alkoholiniq gerimq vartojimas darbo vietoje - Siurk5tus
darbo drausmes paZeidimas.

VIII. PAGRINDINES DARBDAVIO PAREIGOS

8. 1. Administracija privalo:
8.1.1. teisingai organizuoti darbuotojq veikl4, kad kiekvienas jq dirbtq darbo sutartimi sulygt4 darbq,
laikytqsi pareiginiq nuostatq, turetq savo darbo viet4, uZtikrintq darbuotojq saug4 ir sveikat4, laiku
butq supaZindinamas su uZduotimis;
8.1.2. uftikrinti racionalias darbo organizavimo ir skatinimo uZ ger4 darb4 formas, laiku moketi
nustatyt4 darbo uZmokesti;
8.1.3. sudarlti s4lygas darbuotojq kvalifikacijai kelti istatymq nustatyta tvarka;
8.1.4. skiriant darbuotoj4 ipareigas, instruktuoti darbuotojus apie saugius darbo budus.
8.2. Darbdavio taikomi paskatinimai :
8.2.1. uL ger4 darbo pareigq vykdym4, ilgalaiki ir nepriekai5ting4 darbq, taip pat uZ kitus darbo
rezultatus darbuotojai skatinami (pareik5ti padek4, premijuoti, moketi priedus ir priemokas prie
atlyginimo, suteikti papildomq atostogq, pirmumo teise pasiqsti tobulintis ir kt.).

IX. DARBO TVARKOS TAISYKLIU PAPILDYMU, PAKEITIMU IR SUPAZINDINIMO
TVARKA

9.1. TSRC darbo tvarkos taisykles tvirtina, keidia ir papildo darbdavys, suderings su darbuotojais.
9.2. Su Siomis darbo tvarkos taisyklemis darbuotojai yra supaZindinami pasiraSytinai.


