
 
                                                                                 PATVIRTINTA  

 Šiaulių lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“  
                                                                                    direktoriaus 2017 m. spalio 13 d.  

                                                            įsakymu Nr. V-54 (1.3.) 
 

ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „AUKSINIS RAKTELIS“ 
METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO SU DARBUOTOJU  

TVARKOS APRAŠAS 
 
 

I SKYRIUS 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
 

                 1. Darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas (toliau - tvarkos aprašas) nustato 

darbuotojų, kuriems nustatytas ne žemesnis nei C pareigybės lygis, metinio veiklos vertinimo 

organizavimo lopšelyje-darželyje „Auksinis raktelis“ tvarką. 

              2. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių 

įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu ir Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų veiklos 

vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu. 

 
 

II SKYRIUS 
VEIKLOS VERTINIMO PASKIRTIS IR TIKSLAI 

 
 3. Veiklos vertinimo paskirtis:  

 3.1. paskatinti darbuotojus gerinti individualų veiklos atlikimą;  

 3.2. rasti sprendimus, kaip individualų veiklos atlikimą suderinti su įstaigos veiklos ir 

strateginiais planais;  

 3.3. ugdyti darbuotojų motyvaciją ir plėtoti įstaigos bendradarbiavimo kultūrą;  

 3.4. susieti veiklos vertinimą kaip vadybos būdą su kitomis įstaigos vadybos sritimis ir 

metodais;  

 3.5. derinti kasdienį stebėjimą ir grįžtamąjį ryšį ir reguliarius struktūruotus pokalbius.  

 4. MP tikslai:  

 4.1. kelti realiai įvykdomus individualius tikslus ir įvertinti laimėjimus;  

             4.2. analizuoti darbuotojo veiklą ir skatinti atsakomybę už savo veiklos rezultatus;  

 4.3. analizuoti darbuotojo kompetencijų (įsi)vertinimo rezultatus;  

 4.4. nustatyti privalumus ir tobulintinas sritis;  

 4.5. nustatyti darbuotojo ugdymo(si) poreikius;  

 4.6. padėti darbuotojui tobulėti.  

 5. Esminis metinio pokalbio tikslas – susitarti, ką ir kaip darbuotojas turi daryti per ateinantį 

vertinimo laikotarpį, kad pasiektų savo darbo ir tobulinimosi tikslus. 

 
 

III SKYRIUS 
MP PLANAVIMAS IR ORGANIZAVIMAS 

 
 

               6. Darbuotojų veiklos vertinimas vykdomas už praėjusius kalendorinius metus pagal 

darbuotojo nustatytas ir su tiesioginiu vadovu suderintas metines užduotis, siektinus rezultatus ir jų 

vertinimo rodiklius. 



              7. Darbuotojas, suderinęs su tiesioginiu vadovu, nustato savo veiklos ateinantiems metams 

metines užduotis, siektinus rezultatus Darbuotojo veiklos metų užduotyse (1 priedas) kiekvienais 

metais iki sausio 31 dienos, o einamaisiais metais priimtas darbuotojas – per vieną mėnesį nuo 

priėmimo į pareigas dienos.  

              8. Jeigu priėmus į pareigas darbuotoją iki einamųjų kalendorinių metų pabaigos lieka mažiau 

kaip 6 mėnesiai, tokiam darbuotojui metinės užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai 

nustatomi kitiems metams iki kitų metų sausio 31 dienos, o einamiesiems metams siektini rezultatai 

ir jų vertinimo rodikliai nenustatomi. 

              9. Darbuotojų metines veiklos užduotis, siektinus rezultatus vertina tiesioginis jų vadovas. 

              10. Darbuotojų veikla įvertinama pokalbio su tiesioginiu vadovu metu Veiklos vertinimo  

formoje kiekvienais metais iki sausio 31 dienos, jeigu darbuotojas ne trumpiau kaip 6 mėnesius per 

praėjusius kalendorinius metus ėjo pareigas toje įstaigoje. 

             11. Prireikus nustatytos metinės užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai 

einamaisiais metais gali būti vieną kartą pakeisti arba papildyti, bet ne vėliau kaip iki liepos 1 dienos. 

             12. Aptariant einamųjų metų užduočių vykdymą, darbuotojas pasiruošia pokalbio metu 

atsakyti į klausimus: 

             12.1. kokios pagalbos reikės sėkmingam numatytų užduočių vykdymui? 

  12.2. kuo galėtų padėti tiesioginis vadovas? 

  13. Darbuotojo metinė veikla gali būti įvertinama: labai gerai, gerai, patenkinamai, 

nepatenkinamai. 

             14. Darbuotojo tiesioginis vadovas įvertinęs darbuotojo praėjusių kalendorinių metų veiklą: 

             14.1.  labai gerai, – teikia vertinimo išvadą lopšelio-darželio direktoriui su siūlymu nustatyti 

vieniems metams pareiginės algos kintamosios dalies dydį, ne mažesnį kaip 10 procentų pareiginės 

algos pastoviosios dalies, ir gali teikti išvadą su siūlymu skirti premiją,  

             14.2. gerai, – teikia vertinimo išvadą lopšelio-darželio direktoriui su siūlymu nustatyti 

vieniems metams pareiginės algos kintamosios dalies dydį, 

              14.3. patenkinamai, – teikia vertinimo išvadą lopšelio-darželio direktoriui su siūlymu vienus 

metus nenustatyti pareiginės algos kintamosios dalies dydžio, 

              14.4. nepatenkinamai, – teikia vertinimo išvadą lopšelio-darželio direktoriui su siūlymu 

vieniems metams nustatyti mažesnį pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą, tačiau ne 

mažesnį, negu tai pareigybei pagal vadovaujamo darbo patirtį ir (ar) profesinę darbo patirtį numatytas 

minimalus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas.  

              15. Darbuotojo Veiklos vertinimo išvada yra suderinama su darbuotojų atstovavimą 

įgyvendinančiu asmeniu. Nesutikus su veiklos vertinimo išvada, darbuotojo sutikimu darbuotojo 

veiklos vertinimo procedūra vykdoma pakartotinai. 

              16. Darbuotojų metinės veiklos vertinimas vykdomas pagal lopšelio-darželio direktoriaus 

patvirtintą Darbuotojų metinės veiklos vertinimo pokalbių planą ( 2 priedas). 

              17. Darbuotojai su metinės veiklos vertinimo pokalbių planu supažindinami iki sausio 5 d. 

              18. Darbuotojui pageidaujant, darbuotojo metinės veiklos vertinimo pokalbio metu gali 

dalyvauti ir darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo. 

              19. Tiesioginis darbuotojo vadovas  suteikia darbuotojui reikiamą informaciją apie veiklos 

vertinimą, aprūpina Veiklos vertinimo išvados forma. 

              20. Veiklos vertinimas vykdomas pagal susitartus ir parengtus darbuotojo veiklos vertinimo 

rodiklius. 

               21. Metinio veiklos vertinimo ir darbo tikslų ateinančiam laikotarpiui numatymo pokalbio 

trukmė negali būti ilgesnė nei viena valanda. 



               22. Rezultatų vertinimą Veiklos vertinimo išvados formoje tiesioginis vadovas pildo 

pokalbio metu.  

                

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

              23. Pakartotinis darbuotojo veiklos vertinimas vykdomas ne anksčiau nei po 5 darbo dienų 

po pirminio veiklos vertinimo, dalyvaujant darbuotojų atstovavimą įgyvendinančiam asmeniui. 

                 24. Darbuotojui nesutikus, kad jo vertinimo procedūra būtų vertinama pakartotinai 

priimamas sprendimas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo 

įstatymu. 

              25. Lopšelio-darželio direktorius, gavęs iš tiesioginio vadovo darbuotojų įvertinimą, per 10 

darbo dienų priima sprendimą pritarti ar nepritarti lopšelio-darželio darbuotojo tiesioginio vadovo 

siūlymams dėl įvertinimo. Šis sprendimas galioja vienus metus. Jeigu lopšelio-darželio direktorius 

priima motyvuotą sprendimą neįgyvendinti siūlymo ar veiklos vertinimo išvados, darbuotojo iki 

vertinimo buvusi teisinė padėtis nesikeičia.  

              26. Lopšelio-darželio darbuotojas priimtus sprendimus dėl jo vertinimo turi teisę skųsti 

darbo ginčams nagrinėti nustatyta Lietuvos Respublikos teisine tvarka. 

 
 
         
 
 

________________________ 
 

SUDERINTA  
Lopšelio-darželio „Auksinis raktelis 
2017 m. spalio 12 d. posėdžio 
protokoliniu nutarimu  
(protokolas Nr. ĮP-5) 

 
 

SUDERINTA  
Lopšelio-darželio „Auksinis raktelis 
Darbo tarybos 2017 m. spalio 2 d. 
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(protokolas Nr. D-4) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


