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PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO  „DIEMEDIS“ DARBUOTOJŲ VEIKLOS 

VERTINIMO IR KINTAMOSIOS DALIES SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I.  BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Panevėžio lopšelio-darželio „Diemedis“ (toliau – Mokykla) darbuotojų veiklos vertinimo  ir 

kintamosios dalies skyrimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato darbuotojų, dirbančių pagal 

darbo sutartis (toliau – darbuotojai), kasmetinio veiklos vertinimo tvarką bei pareiginės algos 

kintamosios dalies nustatymą. 

2. Darbuotojų kasmetinio veiklos vertinimo tikslas – įvertinti darbuotojų, išskyrus darbininkus 

(priskirtų D pareigybės lygiui), praėjusių kalendorinių metų veiklą pagal nustatytas metines 

užduotis, siektinus rezultatus, jų vertinimo rodiklius bei skirti pareiginės algos kintamąją dalį. 

3. Darbuotojų praėjusių kalendorinių metų veikla vertinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintu biudžetinių įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo 

tvarkos aprašu (2017 m. balandžio 5 d. Nr. 254) ir Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių 

įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymu (2019 m. sausio 17 d. Nr. XIII-

198) ir vėlesniais pakeitimais. 

II.  DARBUOTOJŲ VERTINIMAS 

 

4. Metinės veiklos užduotys, susijusios su darbuotojo funkcijomis, siektini rezultatai ir jų 

vertinimo rodikliai Mokyklos darbuotojui turi būti nustatyti kiekvienais metais iki kovo 1 dienos, 

einamaisiais metais priimtam Mokyklos darbuotojui ar grįžusiam iš atostogų vaikui prižiūrėti – per 

vieną mėnesį nuo priėmimo ar grįžimo į pareigas dienos. Mokyklos darbuotojams, kai iki einamųjų 

kalendorinių metų pabaigos lieka mažiau kaip 6 mėnesiai, jiems metinės veiklos užduotys, siektini 

rezultatai ir jų vertinimo rodikliai einamiesiems kalendoriniams metams gali būti nenustatomi.  

5. Vadovas darbuotoją su nustatytomis užduotimis, siektinų rezultatų vertinimo rodikliais ir rizika 

supažindina pasirašytinai. 

6.  Darbuotojo veiklos vertinimo procedūra apima: 

6.1. darbuotojo veiklos nagrinėjimą; 

6.2. darbuotojo veiklos įvertinimą; 

6.3. vertinimo išvados surašymą. 

7. Darbuotojo veiklos nagrinėjimas susideda iš dalinio veiklos vertinimo išvados užpildymo ir 

pokalbio su darbuotoju. 
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8. Vadovas pateikia darbuotojui veiklos vertinimo išvados formą (pagal 1 priedą), kurioje 

darbuotojas užpildo pagrindinius praėjusių metų veiklos rezultatus ir grąžina ne vėliau kaip per 3 

darbo dienas nuo jos gavimo dienos. 

9. Darbuotojas ir vadovas susitaria dėl pokalbio datos. Vadovas kiekvienais metais pokalbio su 

darbuotoju metu:  

9.1. aptaria pasiektus rezultatus vykdant darbuotojui suformuluotas užduotis bei jo 

pasiektus rezultatus vykdant suformuluotas užduotis; 

9.2. suformuluoja einamųjų metų užduotis; 

9.3. aptaria darbuotojo kvalifikacijos tobulinimą. 

10. Po pokalbio vadovas užpildo darbuotojo veiklos vertinimo išvados formą, įrašydamas 

darbuotojo pasiektų rezultatų vykdant užduotis vertinimą ir siūlymus (toliau – išvada). 

11. Išvadoje vadovas įvertina darbuotojo veiklą. Darbuotojo veikla, pasiekti rezultatai vykdant 

suformuotas užduotis vertinami pagal vertinimo rodiklius. Kiekvienas veiklos vertinimo rodiklis 

turi savo reikšmes. 

12. Mokyklos darbuotojų veikla kasmet gali būti vertinama: 

12.1. labai gerai, teikia vertinimo išvadą Mokyklos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui su 

siūlymu nustatyti iki kito įstaigos darbuotojų kasmetinio veiklos vertinimo, pareiginės algos 

kintamosios dalies dydį, ne mažesnį kaip 15 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio; 

12.2. gerai, įstaigos vadovas nustato pareiginės algos kintamosios dalies dydį ne mažesnį 

kaip 5 procentai ir ne didesnį kaip 14 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio ir kai  

kurie sutarti vertinimo rodikliai viršyti; 

12.3. patenkinamai, teikia vertinimo išvadą Mokyklos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui su 

siūlymu nenustatyti pareiginės algos kintamosios dalies dydžio; 

12.4.nepatenkinamai, teikia vertinimo išvadą Mokyklos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui 

su siūlymu iki kito kasmetinio veiklos vertinimo nustatyti mažesnį pareiginės algos pastoviosios 

dalies koeficientą, tačiau ne mažesnį, pareigybei pagal vadovaujamo darbo patirtį ir (ar) profesinę 

darbo patirtį ir pedagoginį darbo stažą numatytas minimalus pareiginės algos pastoviosios dalies 

koeficientas, ir gali sudaryti su darbuotoju rezultatų gerinimo planą (pagal Darbo kodekso 57 

straipsnio 5 dalį), kurio vykdymas įvertinamas ne anksčiau kaip po 2 mėnesių. Rezultatų gerinimo 

planą įvertinus nepatenkinamai, su darbuotoju gali būti nutraukiama darbo sutartis pagal Darbo 

kodekso 57 straipsnio 1 dalies 2 punktą. 

13. Vadovas darbuotoją su išvada supažindina pasirašytinai. Darbuotojui atsisakius išvadoje 

pasirašyti, kad su šia išvada susipažino, surašomas aktas. 

14. Vadovas su pasirašyta išvada per 3 darbo dienas supažindina Mokyklos darbuotojų atstovą 

(toliau – darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo). 
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15. Darbuotojų atstovavimą įgyvendinančiam asmeniui nesutikus su išvada, darbuotojo veiklos 

vertinimo procedūra vykdoma pakartotinai Aprašo nustatyta tvarka, pokalbyje su darbuotoju 

dalyvaujant darbuotojų atstovavimą įgyvendinančiam asmeniui. 

16. Tiesioginis darbuotojo vadovas per 3 darbo dienas pateikia išvadą Mokyklos direktoriui. 

17. Mokyklos darbuotojas priimtus sprendimus dėl jo kasmetinio veiklos vertinimo turi teisę skųsti 

darbo ginčams nagrinėti nustatyta tvarka. 

 

III. PAREIGINĖS ALGOS KINTAMOJI DALIS 

 

18. Mokyklos darbuotojų pareiginės algos kintamosios dalies nustatymas priklauso nuo praėjusių 

metų veiklos vertinimo pagal darbuotojui nustatytas metines užduotis, siektinus rezultatus ir jų 

vertinimo rodiklius bei gebėjimus atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas. 

19. Pareiginės algos kintamoji dalis, atsižvelgiant į praėjusių metų veiklos vertinimą, nustatoma iki 

kito Mokyklos darbuotojų kasmetinio veiklos vertinimo ir gali siekti iki 40 procentų pareiginės 

algos pastoviosios dalies. 

20. Mokyklos darbuotojo pareiginės algos kintamoji dalis gali būti nustatyta priėmimo į darbą metu, 

taip pat darbuotojui grįžus iš vaiko priežiūros atostogų, atsižvelgiant į darbuotojo profesinę 

kvalifikaciją ir jam keliamus uždavinius, tačiau ji negali būti didesnė kaip 20 procentų pareiginės 

algos pastoviosios dalies ir negali būti mokama ilgiau kaip iki to darbuotojo kito kasmetinio veiklos 

vertinimo. 

21. Perkėlus Mokyklos darbuotoją į kitas pareigas toje pačioje įstaigoje, pareiginės algos 

kintamosios dalies procentinis dydis, nustatytas už praėjusių metų veiklos vertinimą, išlieka iki kito 

įstaigos darbuotojo kasmetinio veiklos vertinimo. 

22. Konkrečius pareiginės algos kintamosios dalies procentinius dydžius, nustato Mokyklos 

vadovas ar jo įgaliotas asmuo. 

23. Darbininkams pareiginės algos kintamoji dalis nenustatoma. 

24. Mokyklos darbuotojams einamaisiais metais nustatyta pareiginės algos kintamoji dalis už 

praėjusių kalendorinių metų veiklą galioja iki sekančių metų Mokyklos darbuotojų kasmetinio 

veiklos vertinimo. 

______________________________ 
 

SUDERINTA 

Panevėžio lopšelio-darželio ,,Diemedis“ 

Darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė 

 

Vilma Dargelienė
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1 priedas 

_________________________________________________________________ 
( įstaigos pavadinimas) 

_________________________________________________________________ 
(darbuotojo pareigos, vardas ir pavardė) 

VEIKLOS VERTINIMO IŠVADA 

_____________ Nr. ________ 
                              (data)    

_________________ 
(sudarymo vieta) 

 

I SKYRIUS 

PASIEKTI IR PLANUOJAMI REZULTATAI 

 

1. Pagrindiniai praėjusių kalendorinių metų veiklos rezultatai 
 

Metinės veiklos 

užduotys / metinės 

užduotys 

Siektini 

rezultatai 

Nustatyti rezultatų vertinimo 

rodikliai (kiekybiniai, kokybiniai, 

laiko ir kiti rodikliai, kuriais 

vadovaudamasis tiesioginis 

darbuotojo vadovas ir pareigas 

įgyvendinančios institucijos 

vadovas ar jo įgaliotas asmuo) 

vertins, ar nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai 

1.1. 

 
   

1.2.    

1.3.    

 

2. Einamųjų metų užduotys  
 

Einamųjų metų veiklos 

užduotys / einamųjų metų 

užduotys 
Siektini rezultatai 

Nustatyti rezultatų vertinimo 

rodikliai (kiekybiniai, 

kokybiniai, laiko ir kiti 

rodikliai, kuriais 

vadovaudamasis vadovas ar 

jo įgaliotas asmuo vertins, ar 

nustatytos užduotys įvykdytos) 

2.1.   

2.2.   

2.3.   

3. Rizika, kuriai esant nustatytos einamųjų metų veiklos užduotys / einamųjų metų 

užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali turėti neigiamą įtaką šių užduočių 

įvykdymui) 

(pildoma suderinus su darbuotoju / biudžetinės įstaigos vadovu) 
 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

II SKYRIUS 
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PASIEKTŲ REZULTATŲ, GEBĖJIMŲ VYKDYTI FUNKCIJAS VERTINIMAS IR 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 

4. Pasiektų rezultatų vykdant metines veiklos užduotis / metines užduotis vertinimas 
 

Metinių veiklos užduočių / metinių užduočių  
įvykdymo aprašymas 

Pažymimas atitinkamas 

langelis 

4.1. Darbuotojas įvykdė metines veiklos užduotis / metines užduotis ir 

viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius 
Labai gerai – 4 ☐ 

4.2. Darbuotojas iš esmės įvykdė metines veiklos užduotis / metines 

užduotis pagal sutartus vertinimo rodiklius 
Gerai – 3 ☐ 

4.3. Darbuotojas įvykdė tik kai kurias metines veiklos užduotis / metines 

užduotis pagal sutartus vertinimo rodiklius 
Patenkinamai – 2 ☐ 

4.4. Darbuotojas neįvykdė metinių veiklos užduočių / metinių užduočių 

pagal sutartus vertinimo rodiklius 
Nepatenkinamai – 1 ☐ 

5. Gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinimas 

Gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas 

vertinimo kriterijai 

Pažymimas atitinkamas 

langelis:  
4 – labai gerai 
3 – gerai 
2 – patenkinamai 
1 – nepatenkinamai 

 

 
Pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų vykdymas, laikantis 

nustatytos tvarkos, tinkamu būdu 
1☐    2☐    3☐   4☐ 

Pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų vykdymas, atsižvelgiant į 
strateginius įstaigos tikslus 

1☐    2☐    3☐   4☐ 

Tinkamas turimų žinių, gebėjimų ir įgūdžių panaudojimas, 

atliekant funkcijas ir siekiant rezultatų 
1☐    2☐    3☐   4☐ 

PAŽYMIMAS LANGELIS, ATITINKANTIS GEBĖJIMŲ 
ATLIKTI PAREIGYBĖS APRAŠYME NUSTATYTAS 

FUNKCIJAS VERTINIMŲ VIDURKĮ 

 

1☐    2☐    3☐   4☐ 

6. Pasiūlymai, kaip darbuotojui tobulinti kvalifikaciją  
(nurodoma, kokie mokymai siūlomi)  

 

6.1. 

6.2. 

 

III SKYRIUS 

BENDRAS VEIKLOS VERTINIMAS, VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 

 

7. Bendras veiklos vertinimas 

 Pažymimas langelis, atitinkantis bendrą pasiektų rezultatų, vykdant užduotis, ir 

gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinimų vidurkį 
 

Vertinimas Nepatenkinamai – ☐ Patenkinamai – ☐ Gerai – ☐ Labai gerai – ☐ 

 

8. Vertinimo pagrindimas ir siūlymai: __________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  
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________________________________________ ___________ ______________ 

                          (vadovo)                                                         (parašas)                          (vardas ir pavardė) 
 
Su veiklos vertinimo išvada ir siūlymais susipažinau ir sutinku / nesutinku: (ko nereikia, išbraukti) 

 

 
 

 
(nurodyti punktus, su kuriais nesutinka) 

________________________________________ ___________ ______________ 
                              (darbuotojo) (parašas) (vardas ir pavardė) 

 

 
Su veiklos vertinimo išvada ir siūlymais susipažinau ir sutinku / nesutinku, pokalbyje dalyvavau / nedalyvavau:

 (ko nereikia, išbraukti) 

 

________________________________________ ___________ ______________ 

(darbuotojų atstovavimą įgyvendinančio asmens pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė) 

 

 

 

 


