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TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Alyaus lop5elio-darZelio ,,Linelis" (toliau * istaiga) darbuotojq metinio
veiklos vertinimo pokalbio tvarkos apra5as (toliau - tvarkos apra5as) nustato, darbuotojq,
dirbandiq pagal darbo sutartis (toliau - darbuotojai), kasmetinio veiklos vertinimo pokalbio
tvark4: metinio veiklos vertinimo paskirti ir tikslus, metinio veiklos vertinimo planavim4 ir
organizavim4, metinio veiklos vertinimo pokalbio vykdym4, metinio veiklos vertinimo
pokalbio aplink4 ir priemones, metinio veiklos plano i5vados ir pasiektq susitarimq fiksavim4.

2. Tvarkos apra5as parengtas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybes ir
savivaldybiq istaigq darbuotojq darbo apmokejimo istatymu, Valstybes ir savivaldybiq istaigq
darbuotojq pareigybiq apra5ymo metodika, Valstybes ir savivaldybiq istaigq darbuotojq veiklos
vertinimo tvarkos apraSu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2017 m. balandZio 5 d.

nutarimu Nr. 254.

3. Apra5as taikomas lop5elio-darZelio B, C lygio darbuotojams.

4. Tvarkos apraSe vartojamos s4vokos:

4.1. Metinis veiklos vertinamasis pokalbis - tai svarbiausia veiklos valdymo
sistemos dalis, vadovo ir pavaldinio susitikimas, per kuri ivertinamas praejusio laikotarpio tikslq
pasiekimas bei vertinamojo darbuotojo kompetencijos, ir nustatomi ateinandio laikotarpio

veiklos (tikslai) ir tobulinimosi sritys.

4.2.Yertifiojas - vadovas, kuris vertina tiesiogiai jam pavaldaus darbuotojo veikl4,

ir asmuo, kuriam Sis darbuotojas tiesiogiai pavaldus.

4.3. Vertinamasis - pavaldinys, kurio darbine veikla yra vertinama.

4.4. Metinio veiklos vertinimo pokalbio forma - dokumentas, kuriame fiksuojarni
Metinio ivertinimo pokalbio metu aptarti igyvendinti darbines veiklos tikslai, prieZastys,

sutrukdZiusios tuos tikslus pasiekti, numatomi darbines veiklos tikslai bei mokymosi ir
kvalifikacijos tobulinimo poreikiai ateinandiam periodui (iki kito vertinimo).

4.5. Darbines veiklos vertinimas - sistemingas visq darbuotojo atliekamq darbo

uZduodiq ivertinimas pagal ai Skiai apibreZtus kriterij us.

4.6. Vertinimo kritenjai - kriterijai, kuriais remiantis yra vertinama kiekviono
darbuotojo darbine veikla. Vertinimo kriterijai privalo bUti vienodi visiems tas padias pareigas

einantiems darbuotoj ams. {vertinimai :

4.6.1. labai gerai - darbuotojas ivykde uZduotis ir vir5ijo kai kuriuos sutartus

vertinimo rodiklius; pasiZymi i5skirtiniais sugebejimais, demonstruoja kompetencijos elgesio



pavyzdZius' Kriterijaus apra5omieji kokybes epitetai: veiksminga, spartus tobulejimas, kryptinga,
originalu, ypatinga, ispldinga, savita, puiku, labai paveiku, nepriekaistinga, k[rybiska.

4'6'2' gerai - darbuotojas i5 esmes ivykde uZduotis pagal sutartus vertinirrro
rodiklius; pasiZymi puikiais igldZiais, demonstruojamas kompetencijos elgesys atitinka
reikalavimus pareigoms. Kriterijaus apra5omieji kokybes epitetai: pakankamai kryptinga,
tinkama, paveiku, turi savitq bruoZq, potencialu, lankstu.

4'6.3. patenkinamai - darbuotojas ivykde tik kai kurias uZduotis pagal sutartus
vertinimo rodiklius; kompetencijos, igudziai ndra akivaizdts arba pakankamai isvystyti,
demonstruojami pavieniais atvejais. Kriterijaus aprasomieji kokybes epitetai: neblogai,
vidutini5kai, priimtinai, nesistemingai, nei5skirtine.

4'6'4' nepatenkinamai - darbuotojas neivykde uZduodiq pagal sutartus vertininno
rodiklius; nedemonstruojama Siai kompetencijai bfidingo elgesio. Kriterijaus apra5omieji
kokybes epitetai: nepakankama, neveiksminga, nevykusi, netinkama, nekonkretu, neperspektyvu,
rizikinga, kenkianti, slopinanti, silpninanti, dezor ganizuoj anti.

II SKYRIUS
METINIO VEIKLOS VERTINIMO PASKIRTIS IR TIKSLAI

darZelio

5. Veiklos vertinimo paskirtis:
5.1. paskatinti darbuotojus gerinti individualq veiklos atlikim4;
5.2. rasti sprendimus kaip individualq veiklos atlikimq suderinti su

pletros ir veiklos strateginiais planais;
5.3. ugdyi darbuotojq motyvacij4 ir pletoti lopSelio-darZelio bendradarbiavirno

kultiirE;

5.4. susieti veiklos vertinim4 kaip vadybos
vadybos sritimis ir metodais;

5.5. derinti kasdieni stebejim4 ir griZtanA)i
pokalbius.

6. Metinio veiklos vertinimo pokalbio tikslai:
6.1. kelti realiai ivykdomus individualius tikslus ir ivertinti laimejimus;
6.2. analizuoti darbuotojo veikl4 ir skatinti atsakomybg uZ savo veiklos rezultatus;
6.3 . analizuoti darbuotoj o kompetencij q (isi-) vertinimo rezultatus.
6.4. nustatyti privalumas ir tobulintinas sritis;
6.5. nustatyti darbuotojo ugdymo (-si) poreikius;
6.6. padeti darbuotojui tobuleti;
6.7. ivertinti darbuotojo atliekamE darbE pagar aiskius kriterijus;
6.8. suteikti darbuotojui griZtamqi rySi apie jo atliekamq darbq;
6.9. didinti darbuotojo motyvacij4 tobuleti;
6.10. nustatyti darbuotojo mokymosi ir kvalifikacijos tobulinimo poreikius;
6.1 f . i5siaiSkinti darbuotojo prioritetus ir lukesdius.
7. Esminis metinio pokalbio tikslas - susitarti, k4 ir kaip darbuotojas turi daryti per

ateinantivertinimo laikotarpi, kad pasiektq savo darbo ir tobulinimosi tikslus.

III SKYRIUS
METINIO VEIKLOS VERTINIMO PLANAVIMAS IR ORGANIZAVIMAS

8. Veiklos vertinimo pokalbiai organizuojami vien4 kart4 per metus: pradaia -*

ne anksdiau kaip sausio 5 darbo diena, pabaiga - ne veliau kaip sausio 31 diena. LopSelio-
darilelio vadovas metines uZduotis turi suformuluoti ne veliau kaip iki sausio 15 dienos. Vadovas

lopSelio-

bfrdq su kitomis lop5elio-darZet[

ry5i ir reguliarius strukturuotls



sau tiesiogiai pavaldiliq darbuotojq metines uZduotis aptaria ir formuluoja tik po to, kai
savo metines uZduotis. Nustatoma ne maiiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 6 uZduotys. Kie
uZduotis gali tureti daugiau negu 1, bet ne daugiau kaip 3 rezultatqvertinimo ,ooiniur. ui]
turi biiti aiSkios, ivykdomos, turdti nustatyt4 ivykdymo termin4. Siektinq rezultatq verti
rodikliai turi biiti ai5kiis ir leistini ivertinti, ar pasiektas konkretus rezultatas, o jrl reikSn
pamatuojamos ir apskaidiuoj amos, patikimos ir nesunkiai patikrinamos.

9. Vadovas, atsiZvelgdamas i lop5elio-d afielio metinio veiklos plano 
1

darbuotojams, nustato metines uZduotis (toliau - uZduotys), siektinus rezultatus, jq
rodiklius it .izikl, kuriai esant uZduotys gali btti neivykdytos (l priedas, I skyrius).

10. fsakymq projektus del metiniq uZduodiq, siektinq rezultatq ir jq
rodikliq nustatymo rengia lop5elio-darZelio direktorius. Darbuotojams nustatytos
patvirtinamos direktoriaus isakymu, su nustatytomis uZduotimis, siektinais rezultatais ir
vertinimo rodikliais darbuotoj ai supaZindinami pasirasytinai.

I l. Darbuotojams nustatytos uZduotys turi b[ti aiSkios, ivykdomos, tureti n
ivykdymo termin4. Siektinq rezultatq vertinimo rodikliai turi biiti aiskfls, leidZiantys ivertinti,
pasiektas konkretus rezultatas.

12. Rizik4, kuriai esant uZduotys gali buti neivykdytos,
ivertindamas nuo darbuotojo nepriklausandias aplinkybes.

13. Prireikus nustatytos metines uZduotys, siektini rezultatai
rodikliai einamaisiais metais gali btti vien4 kart4 pakeisti arba papildyti, bet
liepos I dienos.

vadovas

ir jr+

ne veliau kaip

14. Darbuotojo veiklos vertinimo procedura apima:
14. l. darbuotojo veiklos nagrinejim4;
14.2. darbuotoj o veiklos ivertinim4;
14.3. vertinimo i5vados sura5ymq.

15. Darbuotojo veiklos nagrinejimas susideda i5 dalinio veiklos vertinimo isvados
(toliau - i5vada) (lpriedas) uZpildymo ir pokalbio su darbuotoju.

16. Vadovas pateikia darbuotojui i5vados form4 (1 pried4). Darbuotojas
joje graf4 apie pasiektus pagrindinius praejusiq kalendoriniq metq veiklos rezultatus,
kitus, istaigai svarbias, bet metiniame plane nenumatytas uZduotis bei jq rodiklius ir
formq vadovui ne veliau kaip per 3 darbo dienas nuo jos gavimo dienos.

17. Darbuotojas ir vadovas susitaria del pokalbio datos. Vadovas iki
susipaZista su darbuotojo uZpildyta iSvados dalimi. Vadovas per pokalb! su darbuotoju:

17.1. aptaria darbuotojo pasiektus rezultatus, vykdant jam suformuluotas
ir jo veikl4 per praejusius kalendorinius metus;

17.2. suformuluoja einamqiq metq uZduotis (pildo nauj4 form4 pagal I pried4
siektinus rezultatus, jq vertinimo rodiklius fu rizik4, kuriai esant uZduotys gali b[ti neivykdytos;

17 .3 . aptaia darbuotoj o kvalifikacij os tobulinim4.
18. Po pokalbio vadovas uZpildo darbuotojo i5vados form4 (1 priedas, II-I

skyriai) - ira5o darbuotojo pasiektq rezultatq vykdyq uZduodiq vertinim4 ir sillymus.
19. Darbuotojas, kuris trumpiau kaip 6 mdnesius per kalendorinius metus,

kuriuos vertinama veikla, eina pareigas lopSelyj e-darZelyje, yra nevertinamas, o per pokal
suformuluojamos einamqjq metq uZduotys, siektini rezultatai, jq vertinimo rodikliai k rizi
kuriai esant uZduotys gali blti neivykdytos (1 priedas, I skyrius).

IV SKYRIUS
METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO YYKDYMAS

20. Vadovas:

verti



20'l' informuoja sau tiesiogiai pavaldZius darbuotojus apie pokalbiq
(dat4, laik4, viet4), ne veliau kaip 3 dienos iki pokalbio (3 priedas);

20'2' apmpina pokalbio dalyvius pokalbio anketomis (l priedas), kitais re
dokumentais;

20'3' prie5 pirmqii pokalbi perduoda darbuotojui metinio vertinimo atminting
priedas);

20.4. kaupia pokalbiq dokumentus;
2l' Metinio veiklos vertinimo pokalbyje dalyvauja du asmenys-darbuotojas

pokalbi vykdantis asmuo.

22'Pirmojo Metinio veiklos vertinimo pokalbio tikslas-suderinti 
1pagrindinius tikslus ir uZduotis ir susitarti del konkrediq sekandio laikotarpio uZduodiq.

23. Bendras griZtamasis rySys:
23.1. iSsiaiSkinamos pagrindines darbo problemos, kliiitys, darbuotojo aktualij
23.2. orientacinis klausimas: ,,Kas dar yra svarbaus, k4 noretumete apsvarstyti
23.3. pokalbio trukme ne ilgesne kaip 1,5 valandos.
24. P agrindines pokalbio taisykles :

24.1. kiekvienoje pokalbio dalyje pirmas pasisako darbuotojas, veliau
nuomong pasako vadovas;

24.2. pokalbio metu daugiau kalba, yra kalbinamas darbuotojas;
24.3. vadovas palaiko ir ugdo, o ne teisia darbuotoj4;
24.4- svarstomi veiklos, elgesio faktai, o ne asmenybes bruozai;
24.5. aptatiami konkretus faktai ir sutariami konkretts tikslai.

darbuotojas;

V SKYRIUS
METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO APLINKA IR

PRIEMONES

25. Metinio veiklos vertinimo pokalbio aplinka turi biiti:
25. l. jauki;
25.2. jei yra galimybe, Metinio veiklos vertinimo pokalbio viet4 pasirenka

25 .3 . patogi darbuotoj ams ir pokalbi vykdantiems vadovams;
25.4-be i5oriniq trukdZiq ir streso Saltiniq (triuk5mas, nepakankamas apsvietimas,

nekomforti5ka patalpos temperatura ir pan.).
26. Vykstant Metinio veiklos vertinimo pokalbiui turi btiti prieinami diskusijai

reikalingi dokumentai ir informacij os Saltiniai :

26.I.lstaigos strateginis ir metq veiklos planas;

26.2. vertinamo darbuotojo pareigybes apraSymas arba pareiginiai nuostatai;
26.3.kiti, su Metinio veiklos vertinimo pokalbiu susijg, dokumentai (aprasai,

rekomendacijos ir pan.);

26.4. lopielio-darZeli o poreikiq tyrimq ir analizes rezultatai;
26.5. intemeto prieiga, kuri igalina susipaZinti su pokalbiui reikalinga informacija;
26. 6. paskutinio vertinamoj o pokalbi o rezultatai;
26.7. uLfksuotos informacijos apie vertinam4 darbuotoj4 faktai (stebetos veiklos

apra5ymai, protokolai ir pan., atsiliepimai, skundai ir pan.);

26.8. darbuotojo kompetencijq (isi-) vertinimo rezultatai per vertinam4ji laikotarpi.

VI SKYRIUS
METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO TSV,q.OOS IR PASIEKTU

termi



SUSITARIMU FIKSAVIMAS

27. Metinio veiklos vertinimo pokalbio
Metinio veiklos vertinimo pokalbio fo*4 (1 priedas),
sutarti vertinimai ir ateities tikslai.

rczultatai yra fiksuojami raStu, pi
kurioje fiksuojami galutiniai per

28' Vadovas darbuotoj4 su iSvada supaZindina pasira5ytinai. Darbuotojui atsisaki
isvadoje pasira5yi, kad su Sia iSvada susipaZino, surasomas aktas ir jipasiraso vadovas.

29'Yadovas per 3 darbo dienas nuo darbuotojo isvados pasira5ymo arba
sura5ymo pateikia iSvad4 ir akt4, jeigu jis buvo suraSytas, Lopselio-darZelio DT atstovui,
Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatytais atvejais ir tvarka igyvendina darbu
atstovavim4 (informavim4, konsultavim4 ir dalyvavim4 darbdaviui priimant sprendi
lopselyje-darielyje (toliau - darbuotoiq atstovavim4 igyvendinantis asmuo).

30. Darbuotojq atstovavim4 igyvendinantis asmuo sutinka arba nesutinka su isvj4 pasiraso it gt4zina vadovui ne veliau kaip per 3 darbo dienas nuo jos gavimo. Darbuoto
atstovavim4 igyvendinandiam asmeniui nesutikus su isvada, darbuotojo *titi-, darbuoto
veiklos vertinimo procedDra vykdoma pakartotinai ApraSo nustatyta tvarka, pokalbyje
darbuotoju dalyvauj ant darbuotoiq atstovavim4 igyvendinandiam asmeniui.

31. Darbuotoiq atstovavim4 igyvendinandiam asmeniui sutikus su isvada
darbuotojui nesutikus, kad jo vertinimo procedfrra bttq vykdoma pakartotinai, vadovas per
darbo dienas nuo i5vados gavimo pateikia iSvad4 ir akt4, jeigu jis buvo surasytas, lopseli
darZelio vadovui ir Sis priima Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybiq lstaigq darbuotoj
darbo apmokejimo istatymo 14 straipsnio 1l dalyje nurodyt4 sprendim4.

32. Jeigu, pakartotinai atlikus vertinimo procedur4 Apra5o nustatyta
darbuotojq atstovavimQ igyvendinantis asmuo nesutinka su vadovo pateikta iSvada,
teikiama Apra5o 30 punkte nustatyta tvarka.

33. Svarbiausias rezultatas - vadovo ir darbuotojo susitarimas bei abipusi
isitikinimas, kad darbas ateityje bus sekmingesnis.

34. Pokalbio dalyviai, darbuotojai saugantys pokalbiq dokumentus, turi uztikrint
pokalbio ir dokumentq saugum4 ir konfidencialum4.

r+

o

u

35. Galutines, suderintos ir abieiq pokalbio dalyviq pasirasytos
vertinimo pokalbio formos originalas saugomas darbuotojo asmens byloje, o
atiduodama darbuotoj ui.

Metinio
patvirtinta kopij

36. Jeigu darbuotojo metine veikla ivertinama nepatenkinamai 2 metus iS
lop5elio-darZelio vadovas priima sprendim4 darbuotoj4 atleisti i5 pareigq ir nutraukia su j
sudaryt4 darbo sutarti per 10 darbo dienq nuo paskutinio kasmetinio veiklos vertinimo.

37. Suderintos ir lopSelio-darZelio direktoriaus bei darbuotojo pasiraSytos metini
veiklos vertinimo pokalbio formos vienas egzempliorius atiduodamas darbuotojui, ki
saugomas darbuotojo asmens byloje.

38. Sausio 31 d. ra5omas isakymas del numatytos kintamosios dalies nustatymo I
menesiq - nuo vasario 1 d. iki kitq metq sausio 3l d.



Alytaus lop5elio - darLelio,,Linelis..
veiklos vertinimo tvarkos apra5o
I priedas

(Veiklos vertinimo i5vados forma)
ALYTAUS LOpsELrs - DARZELTS ,,LrNELrS*

( istaigos pavadinimas)

(darbuotojo pareigos, vardas ir pavard6)

VEIKLOS VERTINIMO ISVADA

Nr.

(data)

Alytus
(sudarymo vieta)

I SKYRIUS
PASIEKTI IR PLANUOJAMI REZULTATAI

Pagrindiniai pra6jusiq kalendoriniq metq veiklos rezultatai

2. Einamqjg metq uZduotys
(nustatomos ne maZiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 6 uZduotys)

Metinds uZduotys
(toliau - uZduotys,

deleguojami darbai,
mtos atsakomybes)

Siekti rezultatai
(susitarti vertinimo

rodikliai)

Nustatyti rezultatq
vertinimo rodikliai
(kiekybiniai, kokybiniai,
laiko ir kiti rodikliai, kuriais
vadovaudamasis direktorius

Pasiekti rezultatai
ir jq rodikliai

Siektini
rezultatai

Nustatyti rezultatg vertinimo rodikliai
(kiekybiniai, kokybiniai, Iaiko ir kiti rodikliai,
kuriais vadovaudamasis direktorius vertins, ar



3. Rizika, kuriai esant rr.tutft
tur6ti neigiamos itakos Sioms uiduotims irykdyti)
(pildoma kartu suderinus su darbuotoju)

4. Kiti svarb[s, metinEse rZdroty
metus:
(pildo darbuotojas uZ praejusius kalendorinius metus)

(vadovo pareigos) (para5as)

su metin6mis uzduotimis ir sitilymais susipazinau ir sutinku/nesutinku:
(ko nereikia i5braukti)

(vadovo pareigos)

vardas, pavarde)

(para5as) vardas, pavarde)

II SKYRIUS
PASIEKTV REZULTATV VYKDANT UZDUOTIS VERTINIMAS IR



KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

1. Pasiektg rezultatq wkdant uZduotis vertinimes
UZduodiq ivykdymo upraryrn.rs PaZymimas atitinkama

langelis
r. uarDuoroJas lvyKoe uzduotrs rr virsijo kai kuriuos sutartus
vertinimo rodiklius

Labai gerai **t
I

t

z. u'drrouoroJas ls esmes lvykde uzduotis pagal sutartus vertinimo
rodiklius

Gerai
l!

x, l
J. r_r4r'ouoroJas lvyKoe tlK Kal kunas uZduotis pagal sutartus
vertinimo rodiklius

Patenkinamai
t l

uuuruJas nelvyKoe uzcluocnl pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai 
t J

z. rasrutymar, kaip darbuotojui tobulinti kvalifikacij4
nurodoma, kokie mokymai siulomi darbuotoiui)

.l

2.

;J.

III SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIULYMAI

6. Vertinimo pagrindimas ir siDlymai:

(r*d" prr"rg*) (p*"S*) ("*d"r, p"r*d6)

Su veiklos vertinimo i5vada ir siulymais susipaiinau ir sutinku / nesutinku:
(ko nereikia, i5braukti)

(darbuotojo pareigos) (para5as) (vardas, pavarde)

Su veiklos vertinimo i5vada ir siulymais susipaiinau ir sutinku / nesutinku:
(ko nereikia, i5braukti)

(darbuotojq atstovavim4 igyvendinandio
asmens pareigos) (para5as) (vardas, pavarde)



Alytaus lop5elio - darZelio ,,Linelis,,darbu
veiklos vertinimo tvarkos apra5o

2 priedas

METINIO VEIKLOS VERTINIMO ATMINTINE

l. Pirmojo Metinio veiklos vertinimo pokalbio uidaviniai:
l ' l ' issiai5kinti vienas kito (darbuotojo ir vadovo) poZitri i darbuotojo veikl4, galimybg

matuoti, ivertinti rezultatus;
1.2. susiderinti poZitirius itai, kaip bus vertinamas darbo rezultatas;
1.3. susitarti del kito laikotarpio tikslq.
2. Antrojo ir v6lesniq Metiniq veiklos vertinimo pokalbiq strukttira:

url

Pra6j9 metai: Ateinantys metai:o aptariami bendri praeitq metq
darbuotoj o veiklos reztltatai;

o perZilrimos praejusiq metq darbuotojo
o uZduotys, jq atlikimas;
o i5analizuojamos ir ivertinamos

pagrindines darbuotojo rezultatq sritys
stipriosios ir silpnosios darbuotojo
veiklos puses;

o aptariama, kaip jas bttq galima
pagerinti.

o numatomi ateinandiq metq darbuotojo
veiklos tikslai ir uZduotys;

o numatomareikalingapagalba;
o ivertinami darbuotojo mokymo

poreikiai, karjeros norai, motyvacija.

Orientaciniai klausimai: Orientaciniai klausimai:
kokias svarbiausias uZduotis turejote
atlikti per praejusius metus?
kuriuos darbus, projektus (ar pan.)
vadintumete didZiausia savo darbo
metq sekme?

kokios uZduotys jums sekesi geriausiai,
kodel?
su kokiomis problemomis ir sunkumais
susidtrete atlikdami uZduotis?
kuriuos darbus, uZduotis, funkcijas
vykdydami patyrete daugiausia
trukdZiq, problemq, itampos, streso?
Kokios buvo prieZastys?

k4 naujo i5mokote ir pradejote taikyti
savo darbe?
kokiuose mokymuose dalyvavote
praejusiais metais, ka pritaikete?

koks bus pirmas jDsq Zingsnis?
kokios pagalbos reikes sekmingam
numatytq uZduodiq vykdymui?
kuo galetq padeti tiesioginis vadovas?
kokiq sugebejimq ir ig[dZiq reiketq
uZduodiq atlikimui?
kokiuose mokymuose bltq tikslinga
dalyvauti?
kuriq darbq, uZduodiq, funkcijq
nordtum6te atsisakyti ateityje, perduoti
kam nors kitam? Savo nuomong
pagriskite.

kuriq darbq, uZduodiq, funkcijq
noretumete imtis ateityje, jeigu
sudarytume galimybes atsisakyti
labiausiai nemotyvuoj andiq veiklq?
Pagriskite j q naud4 lop5eliui-darZeliui.



Alytaus lopSelio - darZelio ,,Linelis,.
veiklos vertinimo tvarkos apra5o
3 priedas

M. DARBUOTOJV METINIV VEIKLOS VERTINIMO POKALBIU (MVVP)
PLANAS (GRAFTKAS)

(parengimo data)

Eil.
ff.

Darbuotojo vardaq
pavarde

MVVP vedandio
vadovo vardas,

pavarde
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