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1. UAB „Elektros zona“ personalo strukt ūros aprašas 
 

UAB “Elektros zona” organizacin÷ struktūra - matricin÷. Šioje struktūroje darbo grup÷s 

narys yra pavaldus tiek šios grup÷s vadovui, tiek ir  funkcinio padalinio, kuriame jis nuolat dirba, 

vadovui. Tokia įmon÷s struktūra buvo pasirinkta, kad pagerinti įmon÷s lankstumą, 

decentralizuoti sprendimų pri÷mimą (kas leidžia geriau reaguoti ne tik į darbuotojų, bet ir į 

kliento poreikius), skatinti neformalų komunikacijos būdą bei lengvai koreguoti darbuotojų 

skaičių keičiantis rinkos sąlygoms. Visi kartu šie teigiami pokyčiai prisideda prie įmon÷s darbo 

našumo gerinimo. 

UAB „Elektros zona“ aukščiausia vadovyb÷ yra akcininkai kurie prižiūri įmon÷s veiklos 

rezultatus, bei skiria įmon÷s vadovą direktorių. Įmon÷s vadovas valdo keturis skyrius: 

pardavimo, technikos, personalo bei apskaitos. Direktoriui taip pat yra pavaldus ir vadovyb÷s 

atstovas kuris atsakingas už įmon÷je įdiegtų standartų kontrolę. 

Didžiąją įmon÷se dirbančių žmonių dalį sudaro techninio skyriaus darbuotojai. Technikos 

skyriui vadovauja Projektų koordinatorius, jis tiesiogiai yra atsakingas už elektrikus, 

brigadininkus, projektuotojus, el. matuotojus ir pagalbinius darbuotojus. Projektų vadovai, 

projektų dalies vadovai yra pavaldūs direktoriui. Konkretaus projekto metu, projektų 

koordinatorius elektrikus, brigadininkus ir pagalbinius darbuotojus priskiria projektų vadovui / 

projektų dalies vadovui, tuo perleisdamas jų pavaldumą ir savo atsakomybę.  

Pardavimo skyriaus vadovas yra pavaldus direktoriui, o pardavimo vadybininkai skyriaus 

vadovui.  

Apskaitos skyriui dirba vyr. buhalter÷, kuri tiesiogiai pavaldi įmon÷s vadovui, bei 

apskaitinink÷ kuri atskaitinga vyr. buhalterei. 

Personalo skyriui vadovauja Personalo vadov÷ kuriai yra pavaldūs šie darbuotojai: 

studijų specialistas ir IT specialistas. 
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1 pav. Įmon÷s organizacin÷ struktūra - matricin÷. 
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Kiekvienai pareigybei įmon÷je yra surašytos pareigybin÷s instrukcijos, bei sukurtos 

„Kepur÷s“, kuriose kiekvienas darbuotojas gali rasti informaciją, nurodančią, kaip pasiekti 

reikiamą darbo rezultatą, darbuotojo veiklos objektyvius vertinimo kriterijus (OVK), bei 

apibr÷žtas galutinis vertingas produktas (GVP). 

2. Darbuotoj ų vertinimo metodika 
 

UAB „Elektros zona“ nuolat ieško sprendimų, įgyvendinant pažangias darbuotojų 

vertinimo metodikas. Šiuo metu įmon÷je darbuotojai vertinami vieną kartą per m÷nesį pildant 

„darbuotojų darbo rezultatų įvertinimo“ dokumentus, remiantis tvarkos palaikymo ataskaitomis 

bei gautais m÷n. rezultatais. Gauti rezultatai yra paviešinami įmon÷s skelbimų lentoje. 

Darbuotojų rezultatų suvestin÷s leidžia įvertinti geriausiai dirbančius įmon÷s žmones. Metiniai 

darbuotojų vertinimo rezultatai paskelbiami per įmon÷s metinius susirinkimus. 

 

2.1 Darbo užmokes čio skai čiavimo metodika 
 

UAB „Elektros zona“ taiko į darbo rezultatus orientuotą darbo užmokesčio skaičiavimo 

metodiką. Skatindama darbuotojus būti efektyvesniais bei kokybiškiau atlikti savo darbą. Be 

fiksuotos atlyginimo dalies darbuotojams skaičiuojamas ir kintamoji atlygimo dalis. Taip pat 

darbuotojai papildomai gauna premijas, kurios priklauso nuo kvalifikacijos k÷limo, ind÷lio į 

įmon÷s vert÷s didinimą ir kitų pastangų, kurios padeda įgyvendinti ar viršyti darbuotojo ir 

įmon÷s tikslus. 

 2.1.1. Administracijos skyrius 
 

Administracijos skyriuje dirbantys darbuotojai (direktorius, vyr. buhalter÷, personalo 

vadov÷, administrator÷, IT specialistas, studijų specialistas) gauna fiksuotą darbo užmokestį 

(pagal darbo sutartį).  

Pardavimų vadovo darbo užmokestį sudaro fiksuota dalis bei kintama dalis. Kintamos 

pardavimų vadovo atlyginimo dalies dydis priklauso nuo atliekamų darbų rezultatų.  

Pardavimų vadybininko darbo užmokestį taip pat sudaro fiksuota dalis (pagal darbo sutartį) 

bei kintama dalis, kurią skiria pardavimų vadovas. Pardavimų vadybininko kintamoji atlygio 

dalies dydis priklauso nuo šio darbuotojo pastangų vykdant savo pareigas. 

2.1.2. Technikos skyrius 
 

UAB “Elektros zona” technikos skyriaus darbo užmokestis apima pagrindinį atlyginimą ir 

visas papildomas išmokas. Fiksuotas darbo užmokestis nustatomas atsižvelgiant į darbo vietos 

keliamus reikalavimus. 
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Projektų vadovams, projektų koordinatoriams, projektų dalies vadovams bei elektrikams 

taikoma asmeninių priedų laikin÷ darbo užmokesčio forma, kuomet atlyginimas susideda iš 

dviejų dalių. Pirma atlyginimo dalis - pagrindin÷, priklauso nuo darbo įvertinimo (reikiamo 

meistriškumo, atsakomyb÷s, reikalavimų protiniams ir fiziniams geb÷jimams, darbo sąlygų).  

Antroji atlyginimo dalis – kintamoji, nustatoma priklausomai nuo darbuotojo asmeninių ir 

dalykinių savybių bei jo elgsenos darbe. 

• Elektrikų, elektrikų-stažuotojų, pagalbinių darbuotojų atlyginimai apskaičiuojami pagal 

atlyginimų skaičiavimo normas bei darbo valandų įkainius, kurios pateiktos dokumente 

„Elektrikų darbų suvestin÷“. Šią suvestinę pildo projektų vadovas. 

• Brigadininkų atlyginimas apskaičiuojamas mokant fiksuotą darbo užmokestį pagal darbo 

sutartį. Kintama darbo užmokesčio dalis priklauso nuo žmonių, dirbusių su tam tikru 

brigadininku konkrečiame statybų objekte, skaičiaus (pvz. brigadininkas turi vadovauti 

komandai, kurią sudaro ne mažiau nei 10 elektrikų. Esant mažesniam elektrikų skaičiui, 

brigadininkas negauna kintamojo atlygio dalies ir dirba pats objekte kaip elektrikas. 

• Projektuotojo atlyginimą sudaro fiksuota dalis, remiantis darbo sutartim. 

• Projektų vadovų, projektų dalies vadovų bei projektų koordinatoriaus  atlyginimas sudarytas 

iš dviejų dalių: fiksuotos FDU ir kintamos KDU .  

Fiksuotas darbo užmokestis nustatomas atsižvelgiant į darbo vietos keliamus reikalavimus 

(atliekamo darbo sud÷tingumo, priklausančio nuo darbuotojo kvalifikacijos, nervin÷s ir fizin÷s 

įtampos ir atsakomyb÷s lygio).  

Fiksuoto darbo užmokesčio susidedamosios dalys: 

• bazinis darbo užmokestis (BDU)- 2,5 MMA; 

• turimos kvalifikacijos (TK )- 0,625 MMA; 

• darbo stažo įmon÷je (DSI). 
 

FDU =BDU+TK+DSI 

DSI - darbo stažas įmon÷je pradedamas skaičiuoti išdirbus įmon÷je 5 metus. Projektų vadovui 

išdirbus 5 metus pridedamas 0.1MMA per m÷nesį (MMA-vyriausyb÷s nustatyta minimali 

m÷nesin÷ alga); už visus sekančius išdirbtus metus mokama po 0,02MMA.  

 

Kintamoji darbo užmokesčio dalis skirta įvertinti individualius darbuotojų pasiekimus ir indelį į 

įmon÷s veiklos rezultatus. Kintamas darbo užmokestis apskaičiuojamas pagal formulę:  

KDU=VExDPTkof 

Kintamo darbo užmokesčio susidedamosios dalys: 

•  Projektų vadovui pavaldžių elektrikų išdirbtų val. (VE). VE=IExval.kof (val.kof- 

išdirbtos vienos val. įkainis (0.6Lt); IE- Išdirbtos elektrikų val. pagal darbų normas) 
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• Dokumentų ir ataskaitų pateikimo punktualumo DPTkof (%) (DPTkof.<80%=0; 

80%=0.2; 90%=0.5; 100%=1) 

 

Premijos projektų vadovams, projektų dalies vadovams bei projektų koordinatoriui skiriamos 

tam, kad  paskatinti juos veikti išvien su įmon÷s vadovu ir akcininkais, siekiant bendro įmon÷s 

tikslo - pelno maksimizavimo.  

Prid÷tin÷s vert÷s didinimas (PR) skaičiuojamas atsižvelgiant į sukurtos prid÷tin÷s vert÷s ir 

veiklos efektyvumo didinimą. Pvz., šių pareigybių darbuotojams yra suteikta galimyb÷ gauti 

papildomą atlygį premiją (PR) sutaupius l÷šas skirtas projekto įgyvendinimui. Premija 

apskaičiuojama pagal formulę: PR=EVA+EVD (EVA (Economic value added (Lt)- 

EVA=M+KI, kai M - gautas pelnas iš medžiagų objekte- M=(SNM-NM)/2x30% (Lt); SNM- 

Suplanuota nupirkti objektui medžiagų (forma: Nr.D-12); NM - sumontuota medžiagų objekte 

(forma: Nr.D-12a); KI-  gautas pelnas objekte iš likusių kintamų kaštų. KI=(SKK-FKK)/2x35% 

(Lt); SKK - Suplanuoti likę kintami kaštai (forma: Nr.D-12); FKK - faktiniai likę kintami kaštai 

(forma:Nr.D-12a). Veiklos efektyvumo didinimas (EVD)- tai premijos, kurias projektų vadovai 

gali gauti, pateikdami racionalius pasiūlymus (pvz.: sprendimus, kurie pad÷tų pagerinti įmon÷s 

veiklos efektyvumą ar sutaupyti darbuotojų darbo laiką) įmon÷s direktoriui. Ši premija 

apskaičiuojama pagal formule: EVD=P+S+K(Lt) (P-Pasiūlymas-0,1MMA; S-Sprendimas-

0.2MMA; Kontrol÷, rezultatų apibendrinimas- 0,1MMAxMIT; MIT- “ Mudos” įgyvendinimo 

trukm÷ m÷n). Premijos išmokamos vadovaujantis “Veiklos efektyvumo didinimas” programa. 

Projektų vadovams, projektų dalies vadovams bei projektų koordinatoriui premija  PR yra 

skiriamos vieną kartą ketvirtyje už nuosavyb÷s vert÷s didinimą, kai užsakovai apmoka užbaigtus 

projektus.  

Papildomai, projektų koordinatorius premiją gauna už savo  m÷nesio darbo rezultatus, 

didinančius įmon÷s vertę. Ši premija priklauso nuo šių rodiklių vykdymo: efektyvaus darbininkų 

apkrovimas, medžiagų sand÷lyje apyvartumo, transporto tvarkingumo bei naudojimo jų pagal 

paskirtį, dokumentų patekom savalaikiškumo. Šią  premiją projektų vadovas gauna kas m÷nesį, 

suvedus duomenis. 

2.2. Darbuotoj ų darbo rezultat ų įvertinimas 
 

Pagrindinis darbuotojų veiklos vertinimo tikslas – skatinti darbuotojus siekti veiklos tikslų. 

Tam, kad įmon÷je įsigaliotų efektyvi darbuotojų rezultatų vertinimo sistema ir atsirastų galimyb÷ 

diegti vadybines inovacijas, įmon÷, kaip darbuotojų vertinimo vieną iš priemonių naudoja 

Metinius pokalbius, kurie vyksta vieną kartą metuose. Metinių pokalbių tikslai: 

• aptarti praeitų metų tikslų pasiekimo lygį;  

• išsiaiškinti, kas trukdo dirbti ir demotyvuoja; 

• apsvarstyti darbuotojo pasiūlymus, kaip geriau pasiekti užsibr÷žtus tikslus; 
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• aptarti ateinančių metų tikslus ir jų siekimo ypatumus. 

• Aptarti ugdymo poreiki 

UAB „Elektros zona“ darbuotojai – tiek administracijos, tiek techninio skyriaus, yra nuolat 

vertinami. Dokumentuose, kurie vadinami „kepur÷mis“, yra pateikti techninio skyriaus 

darbuotojų (projektų vadovų, projektų dalies vadovų, projektų koordinatoriaus bei elektrikų) 

objektyvūs vertinimo kriterijai bei vertinimo skal÷. Vertinimo kriterijai leidžia kitiems 

darbuotojams įvertinti šių darbuotojų atliktų darbų kokybę, jų asmenines ir dalykines savybes bei 

elgseną darbe. 

Pagalbinių darbininkų, elektrikų-stažuotojų bei elektrikų atlikti darbai yra prižiūrimi ir jų 

darbo rezultatai vertinami Projektų vadovo, pildant m÷nesines ataskaitas, suvedant elektrikų 

komandų bei brigadininkų, su kuriais ataskaitinį m÷nesį dirbo, darbo rezultatus į žemiau pateiktą 

formą bei ją perduoda įmon÷s vadovui. 

 
1 lentel÷. Darbuotojo darbo rezultatų įvertinimas 

 

Darbuotojo darbo rezultatų įvertinimas 
Vertinamas darbuotojas: _____________________________________ 

   (vardas pavard÷ pareigos) 
Vertinimo data: _____________________________________ 

 
Vertinimo priežastys: _________kasmetinis, m÷nesinis___________ 

   (priežastį pabraukti) 

Nurodymai. Kruopščiai įvertinkite kiekvieno darbuotojo darbą, atsižvelgdami į dabartinius jo darbo rezultatus. 
Vertinimo kriterijai: 
 

Vertinimo balai Eil. 
Nr. 

Vertinimo 
kriterijaus 

pavadinimas 
Puikus 

(balai 10) 
Geras 

(balai 8) 
Normalus 
(balai 5) 

Silpnas 
(balai 0) 

Blogas 
(balai -5) 

Balas 

1` 
Asmeninio 
darbo kokyb÷s 
įvertinimas 

Darbuotojas 
visiškai laikosi 
standartų (kokie 
tai standartai? 
Ar darbuotojai 

juos žino?) 

Dirbama pagal 
standartus 

Iš dalies 
dirbama pagal 

standartus. 

Kai niekas 
nemato, 

užsiima kuo 
nors kitu 

Standartai 
nevaidina 

jokio 
vaidmens 

 

2 

Darbuotojui 
duotų užduo-
čių atlikimo 
laikas (normų 
įvertinimas) 

Užduotys 
atliekamos laiku 
ir be priekaištų 

Užduotys 
atliekamos 

laiku 

Užduotys 
atliekamos su 

nedideliu 
laiko 

nukrypimu 

Užduotys 
atliekamos su 

laiko 
nukrypimais 

Užduočių 
atlikimas 
nuolatos 
v÷luoja 

 

3 
Darbuotojo 
savarankią-
kumas 

Darbuotojas 
visiškai dirba 
savarankiškai 

imasi 
iniciatyvumo 

Darbuotojas 
dirba 

savarankiškai 

Darbuotojas iš 
dalies dirba 

savarankiškai 

Darbuotojas 
silpnai dirba 
savarankiškai 

reikalinga 
kontrol÷ 

Darbuotojas 
nesugeba 

dirbti 
savarankiškai 

 

4 

Patik÷tų darbų, 
užduočių 
atlikimo 
užbaigtumas 

Užduotys, darbai 
atliekamos be 

priekaištų 

Darbai, 
užduotys 

atliekami iki 
galo 

Iš dalies 
darbai, 

užduotys 
atlikti iki galo 

Nesugeba 
užbaigti darbų 

iki galo 
savarankiškai 

Nesugeba 
užbaigti darbų 

iki galo 
 

5 

Darbuotojo 
darbo vietos 
įvertinimas 
(tvarkingumas) 

Gerai 
sutvarkyta, 

nuolat 
palaikoma švara 

Reguliariai 
tvarkoma 

valoma darbui 
baigiantis 

Valoma 
M÷tosi 
nedideli 

atliekų kiekiai 

Didelis 
užteršimas, 

n÷ra 
reguliaraus 

valymo 
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1 lentel÷ tęsinys. Darbuotojo darbo rezultatų įvertinimas 
 

6 
Darbuotojo 
sąžiningumas 

Darbuotojas 
visiškai yra 
sąžiningas 

Darbuotojas 
yra sąžiningas 

Darbuotojas iš 
dalies yra 
sąžiningas 

Darbuotojas 
sąžiningas kai 
jis  stebimas 

Darbuotojas 
n÷ra 

sąžiningas 
 

7 

Darbuotojo 
darbo drabužių 
įvertinimas 
(tvarkingumas)  

Darbo apranga 
švari, tvarkinga 

Darbo 
drabužiai 
tvarkingi 

D÷vimi 
numatyti 

darbo 
drabužiai. 

Dalinai 
pažeisti darbo 

drabužiai 
(ištrūkę sagos 

ir t.t.) 

Nešvarūs 
skleidžiantys 

nemalonų 
kvapą 

drabužiai 

 

8 

Geb÷jimas 
tinkamai 
išnaudoti 
darbo laiką 

Visas darbo 
laikas 

naudojamas 
tiesiogin÷m 
užduotims 

atlikti. Atlikus 
savo užduotis 
padeda kitiems 
darbuotojams 

Darbo metu 
laikas 

skiriamas 
darbo 

užduotims 
atlikti 

Didžiąją dalį 
skiria darbo 
užduotims 

atlikti ir šiek 
tiek skiria 

savo 
reikm÷ms 

Daugiau laiko 
skiria savo 

reikm÷ms nei 
darbui 

Darbo laikas 
naudojamas 

savo 
reikalams 
tvarkyti 

 

9 
Darbuotojo 
mandagumas 

Su visais 
draugiškai 

pasisveikina 

Sveikinasi su 
visais 

Su 
pažystamais 
pasisveikina 

Pasveikinimas 
apsiriboja 

galvos 
linktel÷jimu 

Su svečiais  
nesisveikina, 
darbo metu 

keikiasi 

 

10 

Darbuotojo 
laikymasis 
darbo 
instrukcijų, 
taisyklių 

Darbuotojas 
visiškai laikosi 

instrukcijų, 
taisyklių 

Dirbama pagal 
taisykles, 

instrukcijas 

Dirba iš dalies 
laikydamasis 

taisyklių, 
instrukcijų 

Kai niekas 
nemato, 

instrukcijų, 
taisyklių 
nesilaiko 

Taisyklių, 
instrukcijų 
nesilaikoma 

 

11 
Kvalifikacijos 
rūpinimasis 

Kvalifikacija 
nuolat keliama 

Kvalifikacija 
keliama 

Nori kelti 
kvalifikaciją 

Galvojama 
kelti 

kvalifikaciją 

N÷ra noro 
kelti 

kvalifikacijos 
 

12 

Santykiai su 
kitais 
kolektyvo 
nariais  

Su kolektyvu 
gerai sutaria 

Su kolektyvu 
sutaria 

Su kolektyvu 
nesipyksta 

Su kolektyvu 
įtemti 

santykiai 

Nuolat 
pykstasi su 
kolektyvu. 

 

13 
Darbuotojo 
požiūris į 
darbą 

Pavyzdingas 
įsitraukimas į 

darbą 

Dirbama 
rimtai ir 

rūpestingai 

Dirbama 
“normaliai” 

Daug 
pertraukų ir 
asmeninių 
pokalbių 

darbo metu 

Dirbama 
nenoriai 

 

Viso balų:  
Įvertinant darbuotoją: ” Darbuotojo įvertinimo balas” langelyje įrašykite darbuotojo vertą balą: 

 P (balai 10)- puiku, rezultatas/kriterijus yra išskirtinis ir akivaizdžiai geresnis už kitų darbuotojų. 

 G (balai 8)- labai gerai, rezultatas/kriterijus yra aukštos kokyb÷s ir pastovus. 

 N (balai 5)- gerai, rezultatas/kriterijus yra geras, atitinka patikimą lygį. 

 S (balai 0)- reikia gerinti.  

 B (balai -5)- nepatenkinamai, rezultatas/kriterijus yra prastas, reikia nedelsiant gerinti. 

 

Projektų vadovo, projektų dalies vadovo ir projektų koordinatoriaus darbo rezultatus pagal 

„kepur÷se“ nustatytus kriterijus vertina administracijos darbuotojas, per pirmąjį m÷nesio 

susirinkimą išrinktas tą m÷nesį atlikti vertinimą. Išrinktas vertinti techninius vadovus, 

administracijos darbuotojas taip pat vertina ir savo kolegas – administracijos darbuotojus. 

Administracijos darbuotojai vertinami rotacijos principu. Projektų vadovo darbo rezultatai 

vertinami pagal lentel÷je Nr.2 pateikiamus objektyvius kriterijus. 
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2 lentel÷. Projektų vadovo darbo rezultatų vertinimas. 
 

Vertinimas Kriterijus 
Labai gerai Gerai Blogai 

Darniai ir sklandžiai 
dirbanti komanda 

Visi darbuotojai 
bendradarbiauja 

tarpusavyje, tiksliai 
žino paskirtas 

užduotis 

Darbai vykdomi pagal 
nustatytus planus 

Darbuotojai beveik 
nebendradarbiauja, 

užduotys 
nederinamos 
tarpusavyje 

Žinanti tiksl ą 
komanda 

Visi darbuotojai 
aiškiai žino tikslą jo 

siekia, supranta 
svarbą 

Dauguma darbuotojų 
žino tikslą ir jo siekia 

Tik pavieniai 
darbuotojai žino 
tikslą, menkai 

supranta tikslo svarbą 
ir retai dirba 

atsižvelgiant į jį 

Optimaliai dirbanti 
komanda 

Darbai atlikti laikantis 
su vadovybe 

suderinto biudžeto 
arba mažesn÷mis 

sąnaudomis 

Darbai atlikti  
nepasiekus biudžete 

nustatyto pelningumo, 
pajamos didesn÷s nei 

sąnaudos 

Atlikus  darbus 
sąnaudos didesn÷s nei 

pajamos  

Saugiai dirbanti 
komanda 

Darbuotojai yra 
supažindinti su 

darbuotojų saugos ir 
sveikatos, taip pat 

priešgaisrin÷s saugos 
instrukcijomis. 

Objektuose laikomasi 
darbų saugos 
reikalavimų, 
dokumentai 

suforminti tvarkingai  

Darbuotojai yra 
supažindinti su 

darbuotojų saugos ir 
sveikatos, taip pat 

priešgaisrin÷s saugos 
instrukcijomis. 

Objektuose laikomasi 
darbų saugos 
reikalavimų. 

Darbuotojai yra 
supažindinti su 

darbuotojų saugos ir 
sveikatos, taip pat 

priešgaisrin÷s saugos 
instrukcijomis. 

Objektuose rastas 
vienas arba daugiau 

darbų saugos 
reikalavimų 
pažeidimų 

Laiku priduotas 
objektas 

Objektas priduotas 
anksčiau nei sutarta 
arba sutartu laiku 

Darbai atlikti laiku. 
Objekto pridavimas 
suderinus su klientu 

v÷luoja.  

Darbai atliekami 
v÷luojant ir klientas 
pareiškia pretenzijas 

d÷l to. Objekto 
pridavimas v÷luoja 

daugiau nei 10 % nuo 
visos objekto statybos 

trukm÷s 

Kokybiškai atlikti 
darbai 

Visi darbai atlikti 
pagal galiojančias LR 
normas ir taisykles, 
pasiektas su klientu 

sutartas kokyb÷s 
lygis. Klientas 

pateikia 
rekomenduojantį 

laišką. 

Visi darbai atlikti 
pagal galiojančias LR 
normas ir taisykles, 
pasiektas su klientu 

sutartas kokyb÷s 
lygis. 

Visi darbai atlikti 
pagal galiojančias LR 
normas ir taisykles, 
klientas turi pagrįstų 

nusiskundimų 
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Projektų koordinatoriaus darbo rezultatai vertinami pagal lentel÷je Nr.3 

pateikiamus objektyvius kriterijus. 

 3 lentel÷. Projektų koordinatoriaus darbo rezultatų vertinimas. 
 

Vertinimas Kriterijus 
Labai gerai Gerai Blogai 

Pagal projekto biudžetą 
pateikti resursai 

Projektui resursai 
pateikti mažesn÷m 
kainom nei buvo 
suderinta su PV 

Projektui resursai 
pateikti su PV 

suderintom kainom 

Projektui resursai 
pateikti su didesn÷m 

kainom nei buvo 
suderinta su PV  

Racionalus žmogiškųjų 
resursų paskirstymas 

Darbuotojai dirba 
didesniu kaip 100% 

apkrovimu 

Darbuotojai dirba 
100% apkrovimu. 

Kai darbuotojų 
apkrovimas n÷ra 

tolygus  

Racionalus materialiųjų 
resursų paskirstymas 

Sandelyje 
medžiagos laikomos 

iki dviejų sav. 

Sandelyje 
medžiagos laikomos 
iki m÷nesio 

Sandelyje 
medžiagos laikomos 

virš m÷nesio 

Racionalus transporto 
priemonių paskirstymas 

Transporto 
priemon÷s 

maksimaliai 
apkrautos 

Transporto 
priemon÷s 

vidutiniškai 
apkrautos 

Transporto 
priemon÷mis 

važin÷ja pavieniai 
darbininkai 

Savalaikis resursų 
pristatymas 

Projektui resursai 
pristatomi sutartu 

laiku  

Projektui resursai 
pristatomi su 

nedideliu laiko 
nukrypimu 

Projektui resursai 
pristatomi v÷luojant 

Kokybiškų bei pilnai 
sukomplektuotų 

medžiagų pristatymas 

Projekto metu 
nekyla problemų d÷l 
medžiagų kokyb÷s, 

bei 
komplektuojančių 
detalių trūkumo 

Projekto metu 
nekyla problemų d÷l 
medžiagų kokyb÷s, 
retkarčiais nepilnai 
sukomplektuojamos 

medžiagos 

Nuolat reikia keisti 
d÷l gamintojo broko 

medžiagas, bei 
nuolatinis 

komplektacijos 
trūkumas 

Darbuotojų aprūpinimas 
darbo įrankiais ir 

apsaugos priemon÷mis 

Darbuotojai 
aprūpinti pagal 

keliamus 
reikalavimus 

visomis darbo bei 
kolektyvin÷mis ir 

asmenin÷mis 
apsaugos 

priemon÷mis 

Darbuotojai 
aprūpinti darbo 
priemon÷mis, 

išduotos asmenin÷s 
apsaugos priemon÷s 

Darbuotojai 
skundžiasi d÷l darbo 
priemonių trūkumų 

Darbuotojų kvalifikacijos 
k÷limu 

Per metus tikslingai 
apmokyta daugiau 
nei pusę darbininkų 

Per metus tikslingai 
apmokyta mažiau 

nei pusę darbininkų  

Darbuotojų 
kvalifikaciją metų 

b÷gyje nebuvo 
keliama 

Tvarkos palaikymas 
sandeliuose, transporto 
priemon÷se, buitin÷se 

patalpose 

Darbuotojai visada 
laikosi įmon÷s 

nustatytų tvarkos 
taisyklių 

Darbuotojai laikosi 
įmon÷s nustatytas 
tvarkos taisyklių, 
bet yra užfiksuota 

iki 3 neatitikimų per 
m÷nesį 

Darbuotojai 
nesilaiko įmon÷s 
nustatytų tvarkos 
taisyklių (daugiau 
nei 3 neatitikimai 

per m÷nesį) 
Darbuotojus supažindinti 

su įmon÷s motyvacine 
sistema 

Visi darbuotojai 
žino motyvacinę 

sistemą 

2/3 darbuotojų žino 
motyvacinę sistemą 

Tik 1/3 darbuotojų 
žino motyvacinę 

sistemą 
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Pardavimo vadovo darbo rezultatai yra vertinami pagal objektyvius kriterijus 

pateiktus lentel÷je Nr.4 

4 lentel÷. Pardavimo vadovo darbo rezultatų vertinimas. 
 

Vertinimas Kriterijus 
Labai gerai Gerai Blogai 

Parduotos paslaugos:  

Pardavimo planas Pardavimo planas 
viršijamas 10% 

Pardavimo planas 
įvykdomas daugiau 

kaip 90% 

Pardavimo plano 
įvykdymas nesiekia 

90% 

Pardavim ų augimas 

50% ir daugiau kasmet, 
arba vidutin÷ metin÷ 

sutarties kaina: daugiau 
nei 30% 

40%-50% kasmet, 
arba vidutin÷ metin÷ 
sutarties kaina: 25%- 

30% 

Mažiau nei 40% 
kasmet, arba vidutin÷ 
metin÷ sutarties kaina: 

mažiau nei 25% 

Į priek į pasirašytos 
sutartys 

6 m÷nesiai į priekį 
pasirašytos sutartys 

4 m÷nesiai į priekį 
pasirašytos sutartys 

Mažiau nei 4 m÷nesiai į 
priekį pasirašytos 

sutartys 

Kliento mokumas 
Klientas sumoka už 

paslaugas laiku, kartais 
v÷luoja 

Klientas nuolat v÷luoja 
sumok÷ti iki 10 dienų 

už suteiktas paslaugas 

Klientas nuolat v÷luoja 
sumok÷ti daugiau kaip 

10 dienų 
Marketingas:  

Konkurent ų sekimas  
Seka konkurentų veiklą, 

atlieką jų SWOT 
analizes 

Žino konkurentų 
stipriąsias ir silpnąsias 

puses 
Nesidomi konkurentais 

Išmatuota m ūsų rinkos 
dalis 

Kartą per metus 
išmatuota ir parengta 

ataskaita 

Kartą per metus 
išmatuota ir parengta 

nepilna ataskaita 
Nei karto per metus 

Produktas, paslaugos 
Klientai ne tik naudojasi 

paslaugomis, bet ir 
rekomenduoja kitiems 

Klientai ne tik žino apie 
mūsų teikiamas 

paslaugas, bet ir jomis 
naudojasi 

Klientai nepilnai žino 
kokias paslaugas mes 

teikiame  

Klient ų lojalumas 60 % ir daugiau 40%-60% Mažiau nei 40% 
 

Duomenys apie įvertintus darbuotojus yra siunčiami įmon÷s vadovui, kuris juos pristato ir 

aptaria su visais įmon÷s susirinkimuose. Dešimt geriausių techninio skyriaus darbuotojų  yra 

pagiriami, ši informacija apie geriausius darbuotojus yra paviešinama pakabinant geriausių 

darbuotojų sąrašą matomoje įmon÷s vietoje. Geriausi administracijos darbuotojai yra taip pat 

pagiriami susirinkime. 

2.3. Metiniai pokalbiai su darbuotojais 
 

Metinis pokalbis (toliau tekste vadinama „MP“) su darbuotojais vyksta tarp darbuotojo bei 

tiesioginio jo vadovo. MP veda Projektų vadovai su jiems tiesiogiai pavaldžiais darbuotojais. 

Administracijos darbuotojai metinių pokalbių metu kalbasi su įmon÷s vadovu. MP yra priemon÷, 

padedanti išsiaiškinti darbuotojų lūkesčius bei veiksnius, motyvuojančius darbuotoją jam atliekant 

kasdienes užduotis, taip pat mokymų poreikį kvalifikacijos k÷limui ar darbuotojo tobul÷jimui, o tai 

savo ruožtu padeda tiksliau parinkti motyvavimo priemones kuriant motyvacinę sistemą, 

planuojant reikalingus mokymus, kvalifikacijos k÷limo sistemos kūrimą bei tobulinimą. MP vyksta 

nuo sausio 15 dienos iki vasario pabaigos. 
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MP metu siekiama: 

• Kelti individualius tikslus 

• Analizuoti darbuotojų veiklą ir skatinti jų atsakomybę už veiklos tikslų pasiekimą 

• Nurodyti stipriąsias ir tobulintinas darbuotojo veiklos vietas 

• Nustatyti darbuotojo ugdymo poreikius 

• Skatinti darbuotojo tobul÷jimą 

MP su darbuotojais vyksta sekančia eiga : 

• Apžvelgiamas tikslų įgyvendinimas 

• Įvertinamas darbuotojo kompetencijų lygis 

• Nustatomi ateinančių metų tikslai bei sudaromas ugdymo planas 

Pasiruošimo MP gair÷s. 

Tiek vadovas, tiek pavaldinys turi iš anksto apgalvoti, kokius vertinimus jie pateiks, kokiais 

argumentais juos pagrįs, kokius tikslus numato. Tai padaryti gal÷tų pad÷ti – darbuotojų darbo 

aprašo bei kitų darbuotojo darbą reglamentuojančių dokumentų peržiūr÷jimas; pastarojo 

vertinamojo pokalbio (jei buvo) rezultatų peržiūr÷jimas; užfiksuotos informacijos apie vertinamo 

darbuotojo darbo elgesio faktus per vertinamąjį laikotarpį sisteminimas. Pokalbiui svarbu 

pasirinkti tinkamą darbo laiką ir vietą. 

Pasiruošimas MP: 

Vadovas susitaria su darbuotoju d÷l pokalbio ne v÷liau kaip per 5 darbo dienas iki 

planuojamos pokalbio datos. 

Vadovas ruošdamasis  MP: 

• Peržiūri pra÷jusių MP duomenis, įmon÷s strategiją, strateginius tikslus bei kitus 

dokumentus, kurie suteiktų daugiau informacijos apie darbuotojo veiklą vertinamuoju 

laikotarpiu; 

• Peržiūri darbuotojų pareigybę atitinkančias „kepures“ (jei tokios yra sukurtos 

reikiamai pareigybei) arba pareiginius nuostatus; 

• Užpildo metinio pokalbio formos, skirtas vadovui, vietas ir persiunčia darbuotojui ne 

v÷liau kaip 2 dienas iki metinio pokalbio. 

Darbuotojas ruošdamasis  MP: 

• Peržiūri pra÷jusių MP duomenis, savo pareiginius nuostatus arba „kepures“ jeigu jo 

pareigybei yra sukurtos bei kitus dokumentus, kurie suteiktų informacijos apie jo darbinę 

veiklą vertinamuoju laikotarpiu. 

• Iš vadovo gautoje MP formoje, užpildo vietas, skirtas darbuotojui, atspausdina metinę 

pokalbio formą ir atsineša ją į pokalbį bei perduoda vadovui. 
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MP vedimas: 

Pokalbį veda vadovas. Su darbuotoju aptaria MP vertinimo formoje pateiktą informaciją, 

jeigu reikalinga, ir kitą, darbuotojo veiklą padedančią įvertinti informaciją. MP visuomet 

suteikiama pirmenyb÷ išreikšti savo požiūrį, nuomonę bei pačiam įvertinti savo veiklą. 

MP   vyksta tokia seka:  

1) Pra÷jusio laikotarpio aptarimas; 

 2) Naujų tikslų nustatymas ir priemonių, jiems pasiekti aptarimas; 

 3) Lūkesčių, poreikių, galimybių aptarimas. 

Aptariant pra ÷jusį laikotarp į, vadovas padeda darbuotojui įsivertinti: 

• Darbuotojo veiklą ir jos rezultatus per vertinamąjį laikotarpį (tikslus, uždavinius) bei 

jų sąsają su įmon÷s strategija. Jeigu darbuotojas įmon÷je dirba mažiau nei 6 m÷nesius, 

vadovas skiria daugiau d÷mesio naujų tikslų formulavimui ateinančiam laikotarpiui, 

ugdymo veikloms, o ne darbuotojo vertinimui; 

• Darbuotojo ugdymosi veiklą per vertinamąjį laikotarpį; 

• Darbuotojo stipriąsias puses bei ugdytinas kompetencijas. 

Aptardami naujus tikslus bei priemones jiems pasiekti, vadovas su darbuotoju: 

• Aptaria darbuotojo išsikeltus tikslus (suformuluotus tikslus) ateinantiems metams; 

• Aptaria darbuotojui reikalingą patobulinti kvalifikaciją ir reikalingą ugdyti 

kompetenciją tam, kad darbuotojas gal÷tų pasiekti nustatomus tikslus; 

• Išsiaiškinę lūkesčius, poreikius, galimybes ir perspektyvas, vadovas su darbuotoju 

įvardina tiek vadovo, tiek ir darbuotojo lūkesčius, poreikį, prioritetus, galimybes, d÷l 

darbuotojo profesinio ir asmeninio vystymosi; 

Pokalbio metu vadovas, su darbuotoju aptardamas anksčiau min÷tus dalykus, ranka metinio 

vertinimo formoje daro savo vertinimo, o darbuotojas – savo įsivertinimo taisymus, jeigu 

pokalbio metu keičiama, tikslinama nuomon÷ (vertinimas), kuri buvo pateikta metinio vertinimo 

formoje iki pokalbio. Be to, jeigu iki pokalbio ir pokalbio metu vadovo vertinimas ir darbuotojo 

įsivertinimas iš esmes skiriasi, metinio pokalbio formoje tam skirtose vietose vadovas (arba 

darbuotojas) ranka daro įrašus, komentuojančius šiuos skirtumus.  
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3. Darbuotoj ų motyvacin ÷ sistema  

Siekdama sukurti aukštą darbuotojų pasitenkinimo lygį, UAB „Elektros zona“ taiko 

darbuotojų motyvacinę sistemą apimančią tiek finansines, tiek nefinansines skatinimo priemones. 

Motyvacinių priemonių prioritetai buvo nustatyti, remiantis darbuotojų apklausų rezultatais 

(„Nefinansinių motyvacinių priemonių prioritetinis tyrimas“) bei metinių pokalbių (MP) 

suvestin÷mis. 

3.1. Finansin ÷s  motyvacin ÷s priemon ÷s 

• Piniginis priedas išrinktam geriausiu metų administracijos darbuotojui - tryliktasis 

atlyginimas metų gale. 

• Skaičiuojamas piniginis priedas prie m÷nesinio atlyginimo už išdirbtus metus įmon÷je:  

išdirbus 5 metus pridedama 0,1 MMA, sekančiais metais – po 0,02 MMA. 

•  Piniginis priedas techniniams darbuotojams už kvalifikacijos k÷limą;  

• Kintamoji atlyginimo dalis, priklausanti nuo  darbuotojų darbo rezultato mokama: projektų 

vadovams, projektų dalies vadovams, projektų koordinatoriui bei pardavimų vadovui. 

• Premijos projektų vadovams, projektų dalies vadovams, projektų koordinatoriui už 

racionalias efektyvumo didinimo id÷jas bei įmon÷s prid÷tin÷s vert÷s didinimą.Tai 

motyvuoja darbuotojus kelti įmon÷s apyvartą ir jaustis prisidedančiais prie įmon÷s s÷km÷s. 

3.2. Nefinansin ÷s motyvacin ÷s priemon ÷s 

• Atsitikus mirties atvejui darbuotojo šeimoje (mirus vyrui, žmonai, vaikams ar 

t÷vams), darbuotojui skiriama  vieno vidutinio dydžio laidojimo pašalpa ir esant 

galimybei suteikiamas nemokamas transportas laidotuv÷ms. 

• Skiriamos l÷šos  šiems socialiniams darbuotojų poreikiams:  

� kal÷din÷s dovanos (pinigin÷s ir nepinigin÷s) darbuotojams, 

�  kal÷din÷ms dovanoms darbuotojų vaikams (iki 12 metų imtinai),  

� bendrov÷s proginiams bei sportiniams renginiams organizuoti,  

� pašalpoms darbuotojų ligos, nelaimingų atsitikimų ar kitų nelaimingų atsitikimų 

atveju, 

� darbuotojui registruojant santuoką bei gimus darbuotojo vaikui skiriama 1 MMA 

dydžio pašalpa, 

�  nepinigin÷ms ir /arba pinigin÷ms (bendroje sumoje iki 500 Lt., atsižvelgiant į 

išdirbtą laiką įmon÷je) dovanoms 30, 40, 50, 60 metų jubiliejų sukakties proga. 

� Darbuotojų darbo bendrov÷je jubiliejaus sukakties proga: 

1) 10 metų nepertraukiamo darbo bendrov÷je jubiliejaus proga – išmokama 

0,5 bendrov÷s vidutinio darbo užmokesčio dydžio pinigin÷ dovana; 

2) 20 metų nepertraukiamo darbo bendrov÷je jubiliejaus proga – išmokama 
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0,75 bendrov÷s vidutinio darbo užmokesčio dydžio pinigin÷ dovana; 

3) 30 metų nepertraukiamo darbo bendrov÷je jubiliejaus proga – išmokama  

vieno bendrov÷s vidutinio darbo užmokesčio dydžio pinigin÷ dovana; 

4) 40 metų nepertraukiamo darbo bendrov÷je jubiliejaus proga – išmokama  

vieno bendrov÷s vidutinio darbo užmokesčio dydžio pinigin÷ dovana. 

� Darbuotojui prašant, įmon÷, esant galimybei, aprūpina turimu transportu ir 

mechanizmais asmenin÷ms darbuotojų reikm÷ms, darbuotojui dengiant faktines 

transporto ar mechanizmų nuomotam laikui sąnaudas. 

• Darbuotojai gali pasinaudoti suteikta galimybe vieną kartą per savaitę žaisti krepšinį; 

• Dešimt geriausių m÷nesio ir metų darbuotojų yra paskelbiami įmon÷s lentoje, jie viešai 

žodžiu pagiriami per įmon÷s susirinkimus; 

• Darbuotojams (atsižvelgiant į jų išdirbtų metų skaičių, kvalifikacijos k÷limą bei 

rezultatų siekimą) suteikiama  papildomo mokymo galimyb÷. 

• Darbuotojai įmon÷je vyksiančių mokymų pagalba gali kelti kvalifikaciją, 

administracijos darbuotojai - tobulinti savo specialybines žinias. Kvalifikacijos k÷limas 

įmon÷je yra tiesiogiai susietas su karjeros galimyb÷mis (pvz.: pagalbinis darbuotojas 

gali tapti elektriku, elektrikas – brigadininku ir t.t.) 

•  Organizuojama Kal÷dų švent÷ įmon÷s darbuotojų vaikams; 

•  Veikia efektyvi naujų darbuotojų profesin÷ adaptacija. Tam, kad naujas darbuotojas 

greičiau adaptuotųsi ir  sklandžiai įsijungtų  į įmon÷s veiklą ir kolektyvą, yra paskirtas 

atsakingas žmogus, kuris išsiaiškina, ką  naujas asmuo moka, kas jam gali būti neaišku, 

bendrauja su juo adaptaciniu laikotarpiu, konsultuoja jį ir kitaip jam padeda.   

•  Darbuotojams leidžiama pajusti, kad jie reikalingi kompanijai ir vertinami. Darbuotojų 

akivaizdoje yra pabr÷žiama, kad kiekvienas vertingas ir reikalingas įmonei; pagiriama 

už laiku atliktas užduotis, pasiūlytas id÷jas ir pagalbą.  

• Susirinkimų metu paklausiama darbuotojų apie tai, kokių permainų įmon÷je, jie 

pageidautų: naujų užduočių, mokymų, ar kitų  su darbu susijusių galimybių. 

• Komandin÷s dvasios įmon÷je sukūrimas. Siekiant, kad įmon÷je vyrautų komandin÷ 

dvasia, būtini geri santykiai tarp kolektyvo narių. Įmon÷ kuria darbo atmosferą, kurioje 

darbuotojai būtų ne varžovai, o partneriai, vienas kito pagalbininkai. Kiekvienam 

darbuotojui padedama atrasti  savo vaidmenį komandoje. 
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4. Kvalifikacijos k ÷limo poreikio nustatymo metodika  
 
UAB “Elektros zona“ yra Skiriams išskirtinis d÷mesys darbuotojų mokymams ir lavinimui 

bei nuolat keliama darbuotojų kvalifikacija. 2007 m. pabaigoje įmon÷je buvo atliktas darbuotojų 

mokymų poreikio tyrimas. Esama darbuotojų kvalifikacija buvo įvertinta kaip nepakankama bei 

neatitinkanti organizacijos poreikių siekiant įgyvendinti tikslus.  Taip pat tyrimas atskleid÷, jog 

darbuotojai yra iniciatyvūs ir nori kelti kvalifikaciją. Dalyvavimą mokymuose, kurie suteiktų 

galimybę kelti kvalifikaciją elektros tinklų statybos, įmon÷s paslaugų pardavimo srityse, 

darbuotojai suvok÷ kaip vieną iš motyvacinių veiksnių.  

2009 geguž÷s 07 dieną UAB “Elektros zona”, Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerija bei 

paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra pasiraš÷ paramos skyrimo sutartį projektui 

“UAB “Elektros zona” darbuotojų ir vadovų kvalifikacijos žinių ir geb÷jimų tobulinimas didinant 

darbuotojų geb÷jimus prisitaikyti prie organizacijos poreikių bei darbo rinkos pokyčių” pagal 

2007–2013 m. žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas 

užimtumas ir socialin÷ apr÷ptis“ priemonę “Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmon÷se“.  

Įmon÷ savo darbuotojams siūlo tiek formalius, tiek neformalius mokymus, taip sukuriant 

galimybę pakelti kvalifikacijos laipsnį bei sudarant galimybę siekti karjeros įmon÷je. Kai kurios 

pozicijos įmon÷je yra griežtai apibr÷žtos kvalifikacijos atžvilgiu ir tam, kad darbuotojas tur÷tų 

galimybę persikvalifikuoti, įmon÷je jiems yra suteikiama galimyb÷ dalyvauti mokymuose. 

Per metus įmon÷ suorganizuoja ne mažiau kaip 80 val. neformalių mokymų, po kurių 

išduodami sertifikatai. Kiekvienų metų lapkričio m÷nesį esami darbuotojai išsako savo 

pageidavimus apie kvalifikacijos k÷limą, pateikdami prašymą dalyvauti mokymuose ir kelti 

kvalifikaciją. Visi kvalifikacijos k÷limo prašymai (formalūs, neformalūs mokymai) kitiems 

metams privalo būti pateikti iki einamųjų metų lapkri čio m÷nesio 1 dienos.  

Techninio personalo kvalifikacijos poreikį nustato projektų koordinatorius pagal techninių 

darbuotojų iki spalio pabaigos pateikimus prašymus kvalifikacijai kelti (pagal patvirtintą formą – 

priedas Nr.1) ir kitų metų planuojamą reikiamų specialistų poreikį. 

Administracijos darbuotojų kvalifikacijos poreikį nustato direktorius pagal administracijos 

darbuotojų iki spalio pabaigos personalo vadovei pateikimus prašymus kvalifikacijai kelti (pagal 

laisvą formą) ir kitų metų planuojamą reikiamų specialistų poreikį. 

Aplinkosaugos vadybos mokymų poreikį nustato projektų koordinatorius iki spalio pabaigos, 

pagal išor÷s norminių aktų reikalavimus ir aplinkosaugos veiksmingumo rezultatus. 

DSS mokymų poreikį nustato personalo vadov÷ iki spalio pabaigos, pagal išor÷s norminių aktų 

reikalavimus ir DSS veiksmingumo rezultatus. 

Direktorius, projektų koordinatorius ir personalo vadov÷ visų mokymų poreikius įrašo į 

mokymų plano projektą.. Darbuotojų kvalifikacijos k÷limo planai sudaromi kartu su biudžetu. 

Mokymosi planas privalo būti paruoštas iki Gruodžio 20 d.  
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Įmon÷s darbuotojų kvalifikacijos k ÷limo strukt ūrin ÷ schema  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administracijos darbuotojai: 
• Rašomas prašymas kvalifikacijai kelti (laisva 

forma ); 
• Prašymas pateikiamas administracijos vadovei 

Technikos skyriaus darbuotojai: 
• Rašomas prašymas kvalifikacijai kelti ( 

Patvirtinta  forma) 
• Prašymas pateikiamas Projektų koordinatoriui 

 

Personalo vadovas 
Projektų 
koordinatorius 

Personalas priimantis sprendimus: 
• Sekančių metų prioritetų nustatymas 
• Gautų prašymų suvedimas į formą nr.3 
• Suvestų paraiškų analiz÷ 
• Mokymo grafikų nustatymas 
• Reikiamo biudžeto sudarymas 

Mokymams siunčiamas darbuotojas: 
• Pateikiama trumpa ataskaita apie 

kursuose išklausytą informaciją; 
• Gale metų laiko testą apie išklausytus 

kursus; 
• Gale metų aprašo kur pritaik÷ žinias 
įgytas mokymuose 

Personalas priimantis sprendimus: 
• Pagal patvirtintą biudžetą patikslinami 

mokymai; 
• Pagal patvirtintą biudžetą patvirtinamas 

mokymosi grafikas; 
• Paviešinamas mokymosi grafikas; 
• Pagal sudarytus mokymo grafiką siunčiami 

darbuotojai kelti kvalifikaciją. 
 

Už planų rengimą atsakingas personalas: 
• Sudaryto kvalifikacijos plano priežiūra 
• Mokymosi biudžeto patikslinimas 
• Sudaryto kvalifikacijos plano patvirtinimas 
• Įtraukia mokymosi planą bendrą įmon÷s 

metinį planą 

Įmon÷s vadovas 
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Ruošiant kvalifikacijos k÷limo planą atsižvelgiama į tai:  

• ar priimtus ir numatomus priimti naujus darbuotojus reikalinga apmokyti pagal jų 

pareigoms keliamus reikalavimus;  

• ar darbuotojai pageidauja tobulinti žinias, kad gal÷tų efektyviau vykdyti pareigas.  

Personalas priimantis sprendimus d÷l darbuotojų kvalifikacijos k÷limo nustato sekančių metų 

prioritetus, suveda gautus prašymus į formą, atlieka paraiškų analizę bei sudaro mokymų grafikus 

kartu su reikiamu biudžetu. Sudarytą kvalifikacijos planą perduoda peržiūrai įmon÷s vadovui. 

Įmon÷s vadovas patikslina mokymosi biudžetą, patvirtina sudarytą kvalifikacijos planą bei įtraukia 

mokymosi planą į bendrą įmon÷s metinį planą. Pagal patvirtintą biudžetą personalas priimantis 

sprendimus patikslina mokymus, mokymosi grafiką, kuris yra paviešinamas. Mokymosi planas 

grąžinamas tvirtinimui ir pagal jį, darbuotojai siunčiami kelti kvalifikaciją. 

Metų b÷gyje planas gali būti papildytas pagal poreikį ir galimybes. Sudarytus ar papildytus 

darbuotojų mokymo planus tvirtina įmon÷s vadovas. Projektų koordinatorius supažindina su 

patvirtintais planais visus apmokomus darbuotojus. Remiantis patvirtintais kvalifikacijos k÷limo 

planais, administrator÷ prieš kvalifikacijos k÷limo pradžią ruošia įsakymo projektą d÷l darbuotojų 

mokymo. Įsakymo projekte numatoma, kokios profesijos darbuotojams vyks mokymas, mokymo 

pradžia, trukm÷ ir vieta. Jei mokymai organizuojami įmon÷s viduje ir juos ves įmon÷s specialistas, 

tai papildomai nurodomas ir asmuo, kuris ves mokymus - vardas, pavard÷ ir pareigos. Įsakymo 

projektą turi patvirtinti įmon÷s vadovas. Darbuotojas, siunčiamas kvalifikacijos k÷limui, turi būti 

supažindinamas su įsakymu prieš 5 darbo dienas iki mokymų pradžios. Padalinių vadovai 

įpareigojami organizuoti savo darbuotojų dalyvavimą mokymuose. 

Darbuotojas, dalyvavęs kursuose, seminare, konferencijoje ar pan. su juose nagrin÷tais 

klausimais supažindina kitus darbuotojus Darbuotojas, dalyvavęs mokymuose, pateikia trumpą 

ataskaitą, užpildydamas anketą (priedas Nr.2), apie kursuose išklausytą informaciją. 

Administracijos darbuotojai ataskaitą pateikia Administracijos vadovei, Technikos skyriaus 

darbuotojai – projektų koordinatoriui. Darbuotojai, dalyvavę mokymuose, gale metų laiko testą 

apie išklausytus kursus bei aprašo, kur pritaik÷ žinias, įgytas mokymuose. Tik darbuotojai išklausę 

40val. formalių ir neformalių mokymų, gale metų (iki lapkričio 15 dienos) gali laikyti testą. 

Technikos skyriaus darbuotojui, neišlaikius gale metų pateikto testo, kitais metais n÷ra mokamas 

priedas už kvalifikaciją.  

5. Darbuotoj ų pasitenkinimo lygio nustatymo sistema 
 

Įmon÷s darbuotojų pasitenkinimo lygis yra tiriamas vieną kartą metuose, apklausiant 

darbuotojus anketa. Šio tyrimo pagalba nustatomi šie darbuotojų pasitenkinimo aspektai:  

• Galimyb÷ mokytis ir tobul÷ti įmon÷je; 

•  Vaidmens komandoje bei užduočių parinkimo tinkamumas; 
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• Įmon÷s lūkesčių  jam - darbuotojui suvokimas; 

• Naujų id÷jų išm÷ginimo paskatų įmon÷je buvimas; 

• Iššūkių, skatinančių išmokti ką nors nauja, buvimas; 

• Pokalbių su vadovu apie darbuotojo pažangą  buvimas; 

• Pagyrimų ar pripažinimo už gerą darbą darbuotojui buvimas ;  

• Savo geb÷jimų, reikalingų gerai atlikti darbą, tur÷jimo suvokimas; 

•  Problemų sprendimo, bendradarbiaujant su kolegomis galimyb÷; 

•  Teigiamos darbo atmosferos vyravimas, kolegų geranoriškas bendravimas; 

•  Informacijos apie išspręstas užduotis bei s÷km÷s priežastis pasidalinimas; 

• Kolegų atsakomyb÷s už kokybiškai atliktą darbą buvimas; 

• Geranoriškumo, pasidžiaugiant kito kolegos s÷kme, pasidalinant turimais resursais bei 

suteikiant pagalbą, buvimas; 

• Galimyb÷s mokinti kolegą buvimas; 

• Bendrov÷s misijos ir tikslų ind÷lio į darbuotojo darbo reikšmingumą buvimas; 

• Komandinio darbo dvasios buvimas; 

• Atsakomyb÷s skatinimo buvimas; 

• Iniciatyvos, pasiūlymų ir naujų id÷jų įvertinimo buvimas; 

• Gerų darbų pripažinimas ir įvertinimo buvimas; 

• Gero pojūčio, dirbant įmon÷je buvimas; 

• Tiesioginio vadovo dom÷jimosi pavaldiniu, kaip asmenybe, buvimas. 

Duomenys išanalizuojami ir pateikiami įmon÷s vadovui. Įmon÷s vadovas, padaręs išvadas 

apie esamą darbuotojų pasitenkinimo lygį įmon÷je, jas  paskelbia per metinį susirinkimą. Taip 

pat rezultatai pakabinami įmon÷s lentoje.  

Atsižvelgiant į tyrimo rezultatus, tai yra, nustatytą darbuotojų pasitenkinimo lygį ir esant 

neigiamam darbuotojų pasitenkinimo lygiui, įmon÷s vadovyb÷ aptaria priežastis bei galimus 

sprendimo būdus darbuotojų pasitenkinimo lygio pagerinimui. 

6. Karjeros planavimas 
 

Kai atskirų darbuotojų karjera tiesiogiai susijusi su organizacija, jie aktyviau domisi 

iškilusiomis problemomis, dalyvauja jas sprendžiant, yra suinteresuoti visos organizacijos s÷kme. 

Šiuo atveju darbuotojams patiems rūpi jų kvalifikacijos k÷limas, profesinių žinių gilinimas ir 

atnaujinimas, pilnesnis savo galimybių panaudojimas. S÷kmingas karjeros planavimas 

organizacijoje leidžia: 

• patenkinti darbuotojų potencialo ugdymo ir profesinio augimo poreikius; 

• užtikrinti pastovų kvalifikuotų specialistų skaičiaus augimą; 
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• efektyviai panaudoti darbuotojų galimybes; 

• padidinti darbuotojų pasitik÷jimą savo j÷gomis; 

• suformuoti vidinį profesinio augimo rezervą; 

• atsirasti pagarbiems santykiams tarp organizacijos vadovyb÷s ir pavaldinių. 

Darbuotojams suteikiamos visos sąlygos kilti karjeros laiptais, įgyjant aukštesnį išsilavinimo 

lygį. Bendrov÷je sudarytos vadovų ir specialistų rezervo grup÷s, numatomi perspektyviausi ir 

įvertinami gabiausi darbuotojai. Jaunoms specialistų grup÷ms rengiami specialūs tobulinimosi 

kursai Lietuvoje ir užsienyje. 

Kiekviena pareigyb÷ įmon÷je, turi savo pagrindinius profesin÷s kvalifikacijos reikalavimus 

(pateikti darbuotojų pareigin÷se instrukcijose), kurie yra kiekvieno darbuotojo karjeros 

planavimo pagrindas.  

Karjeros planavimo schema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TAIP  NE 

 
 

  NE 
 
 
 
 

TAIP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ĮVERTINIMAS/ATESTACIJA 

PALYGINIMAS SU NUSTATYTAIS 
PAREIGYBEI REIKALAVIMAIS 

PALYGINIMAS SU 
PASIEKTAIS VEIKLOS 

REZULTATAIS 

PRIEŽASČIŲ  
NUSTATYMAS 

MOKYMAI, 
PERATESTAVIMAS, 
KVALIFIKACIJOS 

KöLIMAS, 
NUOBAUDOS 

SPRENDIMO 
PRIöMIMAS 

REZERVAS PINIGINö 
KOMPENSACIJA 

PAAUKŠTINI-
MAS, ROTACIJA 

ĮVERTINIMAS/ATESTA
CIJA 
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Darbuotojų kvalifikacija ir karjeros planavimas:  

• Pagalbinis darbuotojas turi atitikti sekančius kvalifikacinius reikalavimus: profesinio 

apmokymo programą ir tur÷ti leidimą vykdyti atitinkamus darbus. Kvalifikacijos lygis – 

pirmas žinojimo lygis, (žr. „Pagalbinio darbininko dirbančio elektros įrangos montavimo 

brigadoje pareigų aprašymas“ Nr. 239). Įmon÷s pagalbiniai darbuotojai turi galimybę tapti 

elektrikais. 

• Elektrikas turi tur÷ti aukštąjį techninį/aukštesnįjį ar profesinį elektrotechninį arba būti 

baigusiam elektrotechninio profilio kursus. Be elektrotechninio išsilavinimo, elektrikas turi 

būti baigęs profesinius mokymus pagal įmon÷s vidaus mokymo programą. Turi tur÷ti PK, VK 

AK kvalifikacijos laipsnius. Keldamas kvalifikaciją, elektrikas turi galimybę tapti 

brigadininku. 

•  Įmon÷s brigadininkas privalo tur÷ti aukštąjį techninį, aukštesnįjį ar profesinį išsilavinimą. 

Turi būti baigti elektrotechninio profilio kursai. Turi tur÷ti PK kategorijos kvalifikacijos 

laipsnį. Keldamas kvalifikaciją,  brigadininkas turi galimybę tapti projektų vadovu ar projektų 

dalies vadovu ar projektų koordinatoriumi. 

• Projektų vadovas, projektų dalies vadovas bei projektų koordinatorius privalo tur÷ti aukštąjį 

išsilavinimą bei darbo saugos pažym÷jimą, 5-ą kvalifikacijos laipsnį. Esant darbuotojo 

poreikiui, galima horizontalioji rotacija, pvz. projektų vadovas gali tapti projektų dalies 

vadovu, projektų koordinatoriumi ar atvirkščiai. Taip pat šių pareigybių darbuotojai 

persikvalifikavę gali dirbti pardavimų vadovu. 
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 Priedas Nr. 1 

__________________________________________ 
(Vardas, pavard÷) 

 

___________________________________________ 
(Pareigos) 

 
UAB „Elektros zona“ 
Direktoriui Antanui Lukaševičiui 

 
PRAŠYMAS 

_____________________ 
(data) 

Kaunas 

Prašau skirti l÷šų ir leisti mane į žemiau esančioje lentel÷je pažym÷tus mokymus: 

Trukm÷ 
Kaina 

asm./Lt 
Mokymo programa 

Teorija Praktika 
(0% 

PVM) 

Pasirinkti 
mokymai 

Elektros sektoriaus mokymo programos 
Izoliacijos, įžeminimo ir įnulinimo varžų matuotojas.  32 val. -   

Žemos įtampos kabelių movų elektromontuotojas (II 
modulis) (Raychem GUST, GUSJ, TRAJ, POLT, 
POLJ) 

54 val. 24 val.   

Aukštos įtampos kabelių movų elektromontuotojas (III 
modulis) (Raychem GUST 12kV, GUSJ 12kV, TRAJ 
12kV, POLT 12kV, POLJ kV) 

52 val. 40 val.   

0,38-10 kV įtampos oro linijų ( OKL, OLI ir OL) 
elektromontuotojai 

40 val. -   

Oro linijų izoliuotais laidais, kabelių specialistas 16 val. -   

Aukštalipių darbų vadovas 36 val. -   
Elektrokas - aukštalipis 25 val. -   

Darbininkas, dirbantis aukštalipio darbus 36 val. 4 val.   

Darbininkas, vykdantis grunto kasimo, tvirtinimo ir 
kitus darbus iškasose ir pylimuose 

32 val. 8 val.   

Grunto kasimo,tvirtinimo ir kt.darbų vykdomų iškasose 
ir pylimuose vadovas. 

36 val. -   

Suvirintojai elektra 120 val.    

Gamintojų seminarai, apmokymai 

Kabelinių konctrukcijų montavimas 4 val.    

Žaibosauga, įžeminimas, viršįtampiai 8 val.    

Apsaugos aparatai 4 val.    

Kabeliai ir jų klojimo būdai 4 val.    

Skydai ir jų montavimo būdai 4 val.    

Kompiuteriniai tinklai 4 val.    

Apsaugin÷s signalizacijos 4 val.    

Priešgaisrin÷s signalizacijos 4 val.    

Vidaus instaliacijų montavimas 8 val.    

Protingo namo sistemos 4 val.    

 
__________  __________________     
 (Darbuotojo vardas pavard÷)    (parašas) 
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Priedas Nr. 2 

KURSŲ ( SEMINARŲ )  DALYVIO  ATASKAITA 
 

__________Nr._____ 
(Data) 

______________ 
(Sudarymo vieta) 

 
Data, iki kurios turi būti pateikta ataskaita:per 3 dienas pasibaigus kursams, seminarui 
 
Ataskaitą užregistravo:......................................................................................... 
 

Pildo kursų ( seminaro  ) dalyvis 
 
1. INFORMACIJA  APIE  DALYV Į 
 
Vardas, pavard÷................................................................................... .... 
Pareigos.................................................................................................... 
Jūsų įgyta specialyb÷................................................................................ ....... 
 
2. DUOMENYS  APIE  KURSUS/SEMINARĄ 
Kursų /seminaro pavadinimas...................................................................................................................  
Kursų /seminaro organizatoriai........................................................................................................................... 
Kursų / seminaro vedimo data, 
vieta(miestas)..................................................................................................... 

 
Trumpas kursų /seminaro apibūdinimas 

 
 
3. PASIEKTI REZULTATAI  

 
Rezultatus pagrindžiantys dokumentai ( pridedama pažym÷jimo, atestato ir pan. 
kopija).................................... 
............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

Komentarai apie kursus /seminarą. (stipriosios ir silpnosios Jusų manymu mokymų pus÷s, kilusios 
problemos) 
............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

Įgyti įgūdžiai ir geb÷jimai,nauda........................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 
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4.INFORMACIJA APIE NUMATOM Ą MOKYM Ų ĮGYVENDINIM Ą  

 
Kaip planuojama naudoti pasiektą rezultatą darbo vietoje (aprašyti bent tris dalykus) 

........................................ 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

Nuo ko prad÷si įgyvendinti, kada bus 1-asis žingsnis 

........................................................................................... 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

Kaip informuosi apie pasiektus rezultatus savo tiesioginį viršininką 

.................................................................... 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

 
5. MOKYM Ų FINANSAVIMAS IR PATIRTOS IŠLAIDOS  

 
Komentarai..................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

 
6. PAREIŠKöJO DEKLARACIJA  
Patvirtinu, kad šiame dokumente ir jo prieduose pateikta informacija yra teisinga. 

 
 

..................................................................            ...................................................................................... 
                 (Parašas) (Vardas, pavard÷) 

 
 


