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Projektų valdymo mokymai 

Lekt. Ieva Adomaitytė-Subačienė 
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Unikalus rezultatas  
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Kas yra projektas? 
 

Ribotas laikas  

Reikalinga komanda 

Fiksuotas biudžetas 
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Formalūs 
apibrėžimai 

• PROJEKTAS – tai laikina veikla naujam 

produktui (paslaugai) sukurti. 

A Guide to the Project Management Body of 

Knowledge (PMBOK), PMI  

 

• PROJEKTAS – tai laikina organizacija, kurios 

tikslas sukurti unikalų produktą arba paslaugą, 

veikla. 

International Competence Baseline, IPMA 

 

• PROJEKTAS – tai unikalus procesas, 

 susidedantis iš apibrėžtų ir valdomų darbų, 

 turintis pradžios ir pabaigos datas, 

 sukurtas pasiekti tikslą, kurį nusako apimties 

reikalavimai su trukmės, kainos ir išteklių 

apribojimais. 

ISO 10006 Quality management –Guidelines to quality 

in project management.  
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Projektinė organizacija – procesinė 
organizacija  

Projektas Procesas 

Lankstumas, pokyčiai  Nuspėjamumas, tęstinumas  

Unikalių sprendimų paieška  Produktai kuriami remiantis efektyvumo 
principu 

Riboti laike  Tęstiniai 

Specifiniai resursai, parenkami pagal 
projekto tikslą  

Stabilūs resursai, skirti proceso 
užtikrinimui 

Biudžetas priklauso nuo tikslo  Biudžetas dažniausiai metinis  

„doing the right things“  „doing the things right“  

Darbuotojų funkcijos apibrėžiamos 
konkrečiai veiklai atlikti  

Darbuotojų funkcijos apibrėžiamos 
pareiginėse nuostatuose arba proceso 
aprašuose 

Rezultatai dažnai nenuspėjami, svarbu 
rizikų valdymas  

Rezultatai suplanuoti, procesas kartotinis. 
Kuo daugiau kartojamas, tuo mažesnė 
rizika.  
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Projektinis valdymas  

• Projektinė organizacija - 
kai yra kuriamos laikinos 
struktūros 

• Vyrauja „plokščias 
valdymas“ 

• Vyrauja projektų valdymo 
vertybės.  

 

Kokios? 
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Skirtumai tarp žmonių yra 

projektų  sėkmių ir 

nesėkmių priežastis.... 
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1 Identifikavimas 
(Inicijavimas)  

2 Planavimas 

3 Įgyvendinimas 
(valdymas) 

4 
Užbaigimas 

5 Įvertinimas 
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Projekto įgyvendinimo ciklas 
(Martin, 2002)  

Stebėsena ir 
kontrolė 
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Projektų valdymo procesų grupės ir 
kompetencijos sritys 

Kompetencijos 
sritys 

Inicijavimas Planavimas Vykdymas Stebėsena ir 
kontrolė 

Užbaigimas 

Projekto 
integralumo 
valdymas 

Parengti projekto  
aprašą 

Parengti planą Organizuoti ir paskirti  
projekto darbus 

Stebėti ir kontroliuoti 
darbus 

Užbaigti 

Apimties valdymas Suplanuoti, surinkti reikalavimus, apibrėžti 
apimtį 

Pasitikrinti apimtį, ją 
kontroliuoti 

Laiko valdymas Parengti tvarkaraštį 
Nustatyti veiklas 
Priskirti resursus 
Nustatyti veiklų trukmę 

Prižiūrėti tvarkaraštį 

Kainos valdymas Suplanuoti išlaidas 
Nustatyti biudžetą 

Prižiūrėti išlaidas 

Kokybės valdymas Suplanuoti kokybės įrankius Atlikti išorinio 
kokybės užtikrinimo 
veiklas 

Prižiūrėti kokybę  

Resursų valdymas Suplanuoti resursus Suburti komandą 
Valdyti komandą 

Komunikacijos 
valdymas 

Suplanuoti komunikacijos veiklas Komunikuoti  Prižiūrėti komunikaciją 

Rizikos valdymas Planuoti rizikų nustatymo priemones 
Nusatyti rizikas 
Atlikti kiekybinę ir kokybinė rizikų anaizę 
Suplanuoti rizikų valdymo metodus 

Valdyti rizikas 

Pirkimų valdymas Suplanuoti pirkimus Organizuoti 
procedūras 

Parengti pirkimų 
ataskaitas 

Suinteresuotų šalių 
valdymas 

Nustatyti juos  Suplanuoti kaip valdysime Valdyti jų įsitraukimą Kontroliuoti jų 
įsitraukimą  

Projektų valdymas. I. Adomaitytė. 2016.  9 
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INICIJAVIMAS 

Ar nepasakysite, kuriuo keliu man geriau eiti?“ – paklausė 
Alisa. 
„Tai priklauso nuo to, kur jūs norite patekti“, - atsakė Katė.  
„Man nerūpi“, pasakė Alisa.  
„Tuomet nesvarbu, kuriuo keliu eiti“, 
 pasakė Katė.  

 

! Strategija 

! Unikali idėja/ vertė 

! Užsakymas/nauda 
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Užduotis:  
įvertinkite herojų elgesį nuo 1 (netinkamas) iki 5 (tinkamas) 

Andrius  Janas Sindė Adas Simonas  
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PLANAVIMAS 
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Projekto PLANAS 

TIKSLAS  

(Project baseline) 

KĄ PADARYTI ? 

(scope baseline) 

PER KIEK LAIKO ? 

(schedule baseline) 

UŽ KIEK ?  

(cost baseline) 
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SMART  projekto tikslas 
pabandykite parašyti jį vienu sakiniu    

• S konkretus arba specifiškas (angl. 
Specific, tikslų ir uždavinių atitikimas),  

• M išmatuojamas (angl. Measurable),  

• A pasiekiamas (angl. Achievable, 
siektinų reikšmių realistiškumas),  

• R aktualus (angl. Relevant, realistic) 

• T konkrečiu laiku (angl. Timed).  
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Projekto veiklų struktūra –  
angl. Work Breakdown Structure 
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Tikslas 
(Projektas)  

Uždavinys 
(Deliverebles)  

Veiklų paketai 
(Work 

Package 1) 

Veiklų paketas 
(WP)  

Veiklų paketas Veiklų paketas  

Uždavinys  

Veiklų paketas  

 Veiklų paketai yra mažiausia veikla, kuri daugiau 
neskaidoma.  

 Ją delegavus, PV tikrina tik jos rezultatą.  
 Negai būti ilgiau nei 80 val.    
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Planavimas. Tvarkaraštis  

• Biudžetas priklauso nuo to kas ir kada 
tuos darbus darys. Todėl jis turi būti 
sudaromas tik po to kai yra tvarkaraštis. 

• Tvarkaraštyje 10 proc. turi būti skiriama 
nenumatytiems darbams (buferis). 

• Tvarkaraštis priklauso nuo resursų. 
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Gant diagrama – pvz. 
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Kritinis kelias (Critical Path) tai metodas naudojamas 
valdyti projekto laiką ir sumažinti trukmę 

  

Projektų valdymas. I. Adomaitytė. 2018.  18 

Kiauši
niai 

Kritinis kelias – pavalgyti pusryčius  

Pjaustom 
duoną 

Laukiam kol 
skrudinasi duona  

Laukiam kol 
užvirs virdulys  

Laukiam kol išverda kiaušiniai  

Tepam 
sviestą 

Darom 
arbatą 

Pripilti  
virdulį  

serviru
ojam 

Valgom 
pusryčius  
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Kritinis kelias Gantt diagramoje  
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Veiklos /Laikas  7.45 7.50 7.55 8.00 8.05 8.10 8.15 

Įmušti kiaušinius 

Iškepti kiaušinius  

Pjaustyti ir skrudinti 
duoną 

Pripilti virdulį ir užvirti  

Tepti sviestą 

Daryti arbatą 

Serviravimas  

Valgomi pusryčiai 
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Projekto trilypio tikslo dėmenų ryšį galima nusakyti 
pagrindiniais principais: 

– projekto kokybę galima pagerinti tik padidinus jo 
išlaidas ir/arba trukmę; 

 

– projekto trukmę galima sumažinti tik padidinus jo 
išlaidas ir/arba sumažinus kokybę; 

 

– projekto išlaidas galima sumažinti tik sumažinus jo 
kokybę ir/arba (gerokai rečiau) padidinus trukmę. 
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Laikas projektuose 

“Nerūpestingai suplanuotą 

projektą įgyvendinti prireikia 

tris kart daugiau laiko, nei 

buvo tikėtasi.  

Rūpestingai suplanuotam 

projektui įgyvendinti prireikia 

tik dvigubai daugiau laiko” 

(Merfio dėsnis) 

21 



8 

© 

               Kodėl vėluoja veiklos?  
Per mažai..... 

laiko 

patirties 

žinių 

žmonių 

santykių 

............ 
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Kanban lenta 

Projektų valdymas. I. Adomaitytė. 2018.  23 
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Laiko valdymas – 15 sek taisyklė  



9 

© 

Rizikų  prognozavimas ir 
vertinimas  

Rizikos laipsnis 

Didelis II (3) III (6) III (9) 

Vidutinis I (2) II (4) III (6) 

Mažas I (1) I (2) II (3) 

Maža Vidutinė Didelė 
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Tikimybė 

Poveikis  
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Rizikų matrica   
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Rizikų atsako strategijos  

Aktyvios  

• Sumažinti poveikį 

• Sumažinti tikimybę 

• Išvengti rizikos  

• Perkelti riziką  

 

Pasyvios  

• Ignoruoti tikimybę 

• Stebėti riziką 

27 



10 

© 

Rizikų registras –  
Užduotis: paruoškite rizikų valdymo planą. 

Identifikuo 

tos rizikos 
Poveikis  Tikimybė  

Rizikos 

laipsnis  

Rizikų 

valdymo 

priemonės 

(atsakas)  

Atsakingas 
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užsirašykite ... 

• Ką jūs keisite savo darbe/studijose 
jau rytoj? 

• Ką norite patobulinti savo veikloje 
per metus? 
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