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Jūsų lektorius

• Matematiko, dėstytojo diplomas VU 1978

• Darbas slaptuose ☺ kariniuose projektuose 1980-1990 

• Dr. disertacija apie kompiuterių tinklus Latvijos MA 1989

• Projektų valdymo dėstymas nuo 1991

• MPA diplomas Hamline U., St. Paul, Minnesota, JAV 1994

• Vienas iš ISM įkūrėjų (1999) ir rektorius (2014-2018)

• Vienas iš LPVA įkūrėjų (2004) ir prezidentas (2004-2015)

• Konsultacinės įmonės (>200 klientų) vadovas nuo 2007

• IPMA nacionalinis vertintojas nuo 2014, IPMA-A 2015

• STRATA valdybos narys nuo 2020



Konsultantas: PV proceso kūrimas

REQUEST DOCUMENTATION RISKS BUDGETING PROPOSAL NEGOTIATION CONTRACT

TEAM PLANNING EXECUTION AND CONTROL HANDOVER LESSONS LEARNED



Tyrėjas: straipsnių rašymas 



Projektų valdymo tyrimai (automagistralė)

Multi-level Governance in Inter-organizational Project Settings  (Chmieliauskas, Muller et al. 2023) 



Multi-level Governance in Inter-organizational Project Settings  (Chmieliauskas, Muller et al. 2023) 

Projektų valdymo tyrimai (miesto kvartalas)



Multi-level Governance in Inter-organizational Project Settings  (Chmieliauskas, Muller et al. 2023) 

Projektų valdymo tyrimai (geležinkeliai)



Organizacijos PV kompetencijų plėtros modelis

• Projektinės veiklos problemų nustatymas

• Projektinės veiklos vertinimas:

✓ Neformalus ir greitesnis, pvz., patirties vertinimo klausimynas

✓ Formalus ir ilgesnis, dažniausiai – brandos analizė

• Žemiausių vertinimų nustatymas (priežastys ir pasekmės)

• Tobulinimo prioritetų nustatymas (iš žemiausių vertinimų)

• Tobulinimo prioritetų susiejimas su įmonės PV procesu

✓ Jei PV procesas yra – pasinaudoti

✓ Jei PV proceso nėra – apibrėžti

• Naujo įmonės PV proceso apibrėžimas ir diegimas



Projektinės veiklos patirties vertinimas

2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00

Pabaiga planuotos trukmės ribose

Atskirų projekto veiklų eigos atitiktis tvarkaraščiui

Komandos narių motyvacija naujiems projektams

Projekto išteklių naudojimo atitiktis planui

Projekto nauda projektų valdymo pamokų prasme

Projekto išteklių naudojimo efektyvumas

Projekto nekonfliktavimas su kitomis įmonės veiklomis

Nedidelis pokyčių skaičius projekto eigoje

Projekto rezultatų atitiktis specifikacijoms

Projekto savininko pasitenkinimas

Komandos pasitenkinimas

Projekto eigos atitiktis įmonės nustatytoms tvarkoms

Įmonės vadovų pasitenkinimas

Projekto nauda naujų žinių įgijimo prasme

Kliento pasitenkinimas

Projekto rezultatų perdavimo sklandumas

Projekto rezultatų atitiktis realiems kliento poreikiams

Bendra (finansinė ir kt.) projekto nauda įmonei

Pabaiga planuoto biudžeto ribose

Atsivėrusios galimybes naujiems projektams

Projekto pripažinimas ir įvertinimas įmonės mastu

Projekto nauda įmonės gebėjimų plėtros prasme

žemiausi vertinimai



Žemiausi vertinimai

• Projekto rezultatų neatitiktis specifikacijoms

• Didelis pokyčių skaičius projekto eigoje

• Projekto konfliktavimas su kitomis įmonės veiklomis

• Projekto išteklių naudojimo neefektyvumas

• Nedidelė projekto nauda PV pamokų prasme

• Projekto išteklių naudojimo neatitiktis planui

• Nedidelė komandos narių motyvacija naujiems projektams

• Atskirų projekto veiklų neatitiktis tvarkaraščiui

• Pabaiga ne planuotos trukmės ribose



Pabaiga ne 
planuotos 

trukmės ribose

Didelis pokyčių 
skaičius projekto 

eigoje

Atskirų projekto 
veiklų neatitiktis 

tvarkaraščiui

Projekto konfliktai 
su kitomis įmonės 

veiklomis

Projekto išteklių 
naudojimo 

neefektyvumas

Nedidelė projekto 
nauda PV pamokų 

prasme

Nedidelė komandos 
narių motyvacija 

projektams

Projekto išteklių 
naudojimo 

neatitiktis planui

Projekto rezultatų 
neatitiktis 

specifikacijoms

Priežastys ir pasekmės



Tobulinimo prioritetų nustatymas

• Didelis pokyčių skaičius projekto eigoje, rezultatų neatitiktis specifikacijoms

✓ Operatyvus planavimas ir kontrolė (nuo II lygio)

• Projekto konfliktavimas su kitomis įmonės veiklomis

✓ Projektų vadovų ir išteklių savininkų sąveika (nuo II lygio)

✓ PV standartizavimas ir “priežiūros” centralizavimas (nuo III lygio)

✓ Projektų portfelio valdymas (nuo IV lygio)

• Nedidelė projekto nauda PV pamokų prasme

✓ Išmoktų pamokų (LL) procesas (nuo II lygio)

• Nedidelė komandos narių motyvacija naujiems projektams

✓ Projektų valdymo branda



Projektas organizacijos aplinkoje

1. Projektas – inovacijų kūrimo priemonė: 

✓ Naujas produktas arba paslauga

✓ Naujas procesas

✓ Naujas verslo modelis

2. Projektas – laikina organizacija

3. Projektas – ypatingai valdomas procesas



 unikalios

mažai patirties

 atsakomybės – besikeičiančios

 įgyvendinimo būdas – projektai

 pasikartoja

 patirtis

 atsakomybės – fiksuotos

 įgyvendinimo būdas – “gamyba”

bendrai naudojami organizacijos resursai

Projektas – inovacijų kūrimo priemonė

InovacijosRutina

Strateginiai tikslai
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Valdyba

Projektas – laikina organizacija



Valdyba

Išteklių savininkai Projekto savininkas Proceso savininkas

Projekto vadovas

Projekto komanda

Portfelio vadovas

Projekto organizacija: vaidmenys ir atsakomybės



Valdyba

Išteklių savininkai Projekto savininkas Proceso savininkas

Projekto vadovas

Projekto komanda

Portfelio vadovas

Darbų paketai

Procesas 

Rezultatų naudojimas
Nauda

Deliverables

Strateginė info

Išteklių prieinamumas

Išteklių utilizavimas

Projekto organizacija: vaidmenys ir atsakomybės



• Tipiniai Waterfall etapai (pvz., PMBOK):

• Inicijavimas (pvz., kliento užsakymo vertinimas, pradinis 
“taip/ne” sprendimas)

• Planavimas (užsakymo pavertimas projekto planu)

• Vykdymas, monitoringas, kontrolė (plano įgyvendinimas)

• Užbaigimas (išteklių “išlaisvinimas”, patirties išsaugojimas)

• Gali būti kiti etapų pavadinimai, bet šie etapai būdingi 
kiekvienam projektui

Projekto procesas: “krioklio” (Waterfall) požiūris



Inv. analizė patvirtinta

Projekto planas

patvirtintas

Projekto rezultatas sukurtas

“Popieriai” ir patirtis sutvarkyti

Užsakymas

Projekto procesas: etapai ir sprendimai



Valdyba

Išteklių savininkai Projekto savininkas Proceso savininkas

Projekto vadovas

Projekto komanda

Portfelio vadovas

Vaidmenys, atsakomybės ir PV branda: I lygis



Valdyba

Išteklių savininkai Projekto savininkas Proceso savininkas

Projekto vadovas

Projekto komanda

Portfelio vadovas

Vaidmenys, atsakomybės ir PV branda: II lygis



Valdyba

Išteklių savininkai Projekto savininkas Proceso savininkas

Projekto vadovas

Projekto komanda

Portfelio vadovas

Vaidmenys, atsakomybės ir PV branda: III lygis



Valdyba

Išteklių savininkai Projekto savininkas Proceso savininkas

Projekto vadovas

Projekto komanda

Portfelio vadovas

Vaidmenys, atsakomybės ir PV branda: IV ir V lygiai



I lygis: procesas ir vaidmenys

Prieš projektą Po projekto

Tikslas apibrėžtas
PV ir komanda paskirta

Rezultatas sukurtas
Ištekliai “išlaisvinti”

Projekto įgyvendinimas

• Procesas: vienas etapas

• Vaidmenys: PV ir komanda

• Problema: ką daryti (jei netenkina rezultatai)?

• Sprendimas: pereiti į aukštesnį lygį, t.y., į II lygį



Perėjimas iš I lygio į II lygį

• Didėja PV proceso sudėtingumas: atsiranda baziniai
reikalavimai planavimui ir kontrolei – gairių (milestone) 
planavimas ir kontrolė

• Daugėja vaidmenų: atsiranda projekto savininkas



PS tvirtina planą
Ištekliai paskirti

Rezultatas perduotas(PV/PS)
Ištekliai išlaisvinti

Tikslas apibrėžtas
PS paskirtas

PS paskiria PV

Projekto
planavimas

Projekto
vertinimas

Projektas 
kontroliuojamas ties 

gairėmis (PV/PS)

Projektas įvertintas
Pamokos išmoktos

• Procesas: atsiranda etapai, atskirti gairių (sprendimų)

• Vaidmenys: PS, PV ir komanda

II lygis: procesas ir vaidmenys



Apimtis (+kokybė) Laikas Kaštai

Galutinis
rezultatas

Bendra
trukmė

Bendri
kaštai

Daliniai
rezultatai

Projekto
etapai

+ kiti
kaštai

Darbų
paketai

Veiklos Tiesioginiai
kaštai

Reikalavimai planavimui ir kontrolei II lygyje



Du požiūriai į komandą: ko jie moko?

• Grupė kaip procesas: nuo atskirų individų iki
brandžios komandos

• Grupė kaip personalijų įvairovė: savęs ir kitų
suvokimas



Klasika: F-S-N-P-A modelis



Belbino komandiniai vaidmenys

• Koordinatorius (Coordinator)

• Sukirpėjas (Shaper)

• Idėjų žmogus (Plant)

• Vertintojas (Monitor Evaluator)

• Vykdytojas (Implementer)

• Komandos žmogus (Teamworker)

• Išteklių ieškotojas (Resource Investigator)

• Užbaigėjas (Completer Finisher)

• Specialistas (Specialist)



• Daugėja vaidmenų ir didėja PV proceso sudėtingumas
(dėmesio centre – PV proceso centralizavimas)

✓ PPK/PS paskiriamas vadovybės

✓ PPK/PS atsakomybė už investicinį projekto vertinimą

✓ Inv. vertinimas tvirtinamas vadovybės

✓ PV paskiriamas PPK/PS

✓ Nustatoma išteklių savininkų atsakomybė

✓ PPK/PS tvirtina projekto rezultatų perdavimą

✓ PPK/PS tvirtina projekto vertinimą

✓ Centralizuotas “išmoktų pamokų” procesas

✓ Atsiranda atsakomybė už PV procesą

Perėjimas iš II lygio į III lygį



Valdyba

Išteklių savininkai Projekto savininkas Proceso savininkas

Projekto vadovas

Projekto komanda

Portfelio vadovas

Vaidmenys, atsakomybės ir PV branda: II lygis



Valdyba

Išteklių savininkai Projekto savininkas Proceso savininkas

Projekto vadovas

Projekto komanda

Portfelio vadovas

Vaidmenys, atsakomybės ir PV branda: III lygis



• Procesas: standartizuotas ir integruotas su verslo linijomis

• Vaidmenys: PPK (įsk. PS), Išt.S, Proc.S (PMO), PV ir komanda

PPK patvirtina planą
Ištekliai paskirti

Projekto
planav.

Projekto
užbaig.

Projekto
inicijav.

Invest. analizė patvirtinta
Pamokos prieinamos

PV paskirtas

PPK paskirtas PPK patvirtina perdavimą
Ištekliai išlaisvinti

Projekto vykdymas,
monitoringas ir kontrolė

Dokumentacija suarchyvuota
Pamokos identifikuotos, 

dokumentuotos, išanalizuotos
ir išsaugotos

III lygis: procesas ir vaidmenys



PV procesas statybinėje organizacijoje



0. Product idea

1. Initial evaluation

2. RFQ

3. Quotation

4. Contract

5. Detailed planning

6. Execution

7. Review

Customer request, etc.

PV procesas naujo produkto sukūrimui

Idea registration in a PROJECT LOG. Creation of a new entry in 

PROJECT MANAGEMENT DIRECTORY. Proposal for a 

tentative PROJECT OWNER (PO). Planning of stages 1-3.

Tentative PO.

Plan for stages 

1-3.

PMO

Product idea evaluation according to the CUSTOMER INFO 

CHECKLIST (CIC). Customer evaluation according to the 

BUSINESS PROPOSAL EVALUATION FORM (BPEF).

CIC.

BPEF.
PO

Assignment of a PROJECT MANAGER (PM). Evaluation 

according to the NEW PRODUCT ACCEPTANCE FORM (NPAF).

Preparation of NON-DISCLOSURE AGREEMENT (NDA).

NPAF.

NDA.
PO

Preparation of the offer for the customer according to the 

QUOTATION FORM (QF). Reconciliation of the offer with the 

customer.

QF. PM

Amending, refining and updating the info according to QF. Updated QF. PM

Planning of stage 6 according to the DETAILED PLAN FORM 

(DPF). Agreeing with resource owners and PMO according to the 

COMMUNICATION MATRIX (CM).

DPF.

CM.
PM

Executing the plan. Performing first article inspection for new 

product according to the specialized form (FAINPF). Producing 

PROTOTYPES. Writing FINAL MEETING REPORT (FMR).

FAINPF.

PROTOTYPES.

FMR.

PM

Performing post-project review according to the PROJECT 

EVALUATION REPORT FORM (PERF)
PERF. PM

Managing Director (MD) assigns 

PO and approves the plan for 

stages 1-3.

The authority (A) according to 

AUTHORIZATION TABLE  

approves CIC and BPEF.

(A) approves NPAF.

MD signs the NDA. 

PO approves the QF and 

submits it to the customer for 

approval. 

PO approves the updated QF.

(A) Signs the CONTRACT.

PO approves DPF and CM.

Customer makes decision upon 

receipt of PROTOTYPES.

PO approves FAINPF and FMR.

PO approves PERF and submits 

it to PMO.

STAGE

CONTENT RESULT RESP.
DECISION GATE



• Daugėja vaidmenų ir didėja PV proceso sudėtingumas:

✓ Į projektų valdymo procesą įtraukiamas ir 
standartizuojamas projektų portfelio valdymas

✓ Apibrėžiama atsakomybė už projektų portfelį – portfelio 
vadovas

Perėjimas iš III lygio į IV lygį



Valdyba

Išteklių savininkai Projekto savininkas Proceso savininkas

Projekto vadovas

Projekto komanda

Portfelio vadovas

Vaidmenys, atsakomybės ir PV branda: IV ir V lygiai



Projektų portfelio valdymo žingsniai

• Identifikavimas
✓ Kaip projekto idėja užfiksuojama įmonėje?

• Kategorizavimas
✓ Ar galima visus projektus valdyti vienodai?

• Vertinimas
✓ Kokie kriterijai lemia projektų naudą įmonei? 

• Atranka
✓ Kodėl vieni projektai tinkami, o kiti –ne?

• Prioritetizavimas
✓ Kaip nustatyti santykinę projektų tarpusavio svarbą?

• Patvirtinimas
✓ Kokie sprendimai reikalingi, prieš pradedant projektą?

• Balansavimas
✓ Ką reikia keisti ankstesniuose žingsniuose ir kodėl?



Projektų portfelio valdymas



Kai nėra formalizuoto portfelio valdymo

• Faktiškai vyksta daugiau projektų, negu “pripažįstama”

• “Mylimi” projektai nebūtinai susiję su strategija

• Santykinė projektų rizika nėra vertinama atrankos metu

• Projektų konkurencija dėl išteklių – chaotiška

• Projektų nauda nėra sekama ir vertinama



Projektų pamokų reikšmė

Ankstesni projektai Ateities projektai

Identifikuoti Pasinaudoti

Aprašyti

Analizuoti

Išsaugoti



Pamokos aprašymo struktūra

1. Situacija

✓ Ar ši pamoka gali būti įdomi/ naudojama mano projekte/ situacijoje.

2. Poveikis, pasekmės

✓ Ar tai pakankamai svarbu?

3. Priežastys

✓ Kokios gali būti situacijos priežastys

4. Rekomendacija

✓ Ką siūlome daryti ateityje, siekiant išvengti neigiamo poveikio?

5. Laukiamas rezultatas

✓ Koks turėtų būti šių rekomenduojamų veiksmų poveikis?

6. Ankstyvi signalai

✓ Kokie ankstyvi signalai gali rodyti, kad artėja panaši situacija?



Pamokos aprašymo pavyzdys

1. Situacija
✓ Statybininkų sprendimas keisti jau atliktų projektavimo darbų sprendinius

2. Poveikis, pasekmės
✓ Svarbu, nes papildomai reikia atlikti tuos pačius darbus

3. Priežastys
✓ Statybininkų sprendimas rinktis kitą variantą (nors anksčiau nebuvo pageidavimų)

4. Rekomendacija
✓ Po fakto: forminti papildomų darbų susitarimą (sukelia daug ginčų)

✓ Iš anksto: statybininkų siūlymus gauti prieš pradedant konkretaus konstruktyvo

projektavimo darbus

✓5. Laukiamas rezultatas
✓ Išvengti perdarymų, patvirtinus projektą

6. Ankstyvi signalai
✓ Menkas subrangovų (statybininkų) dalyvavimas ir dėmesys planavimo metu



Kaip pritaikyti pamokų ciklą (“atbulinė” logika)

• Pamoka lengviausia pasinaudoti, kai ji kažkur patogiai prieinamu (ir 
centralizuotu) būdu saugoma

✓ Vadinasi, pamoką prieš tai būtina išsaugoti

• Pamoką verta išsaugoti, jei ji vertinga ir jei nustatytos jos konkrečios, 
esminės, “šakninės” priežastys

✓ Vadinasi, pamoką būtina analizuoti, pvz., “5 kodėl?”

• Pamoką galima analizuoti, jei ji tinkamai aprašyta (žr. aprašymo 
struktūrą)

✓ Vadinasi, pamoką būtina standartiškai aprašyti

• Norint pamoką aprašyti, pirmiausia būtina ją užfiksuoti

✓ Vadinasi, pamoką būtina identifikuoti

• Norint pamoką identifikuoti, tai turi būti numatyta įmonės PV 
proceso reikalavimuose



Vertė organizacijai

• Pamokų pagrindu įmonė atlieka projektų valdymo proceso 
atnaujinimą (aprašymą)

• Projektų valdymo proceso atnaujinimas remiasi įmonei 
aktualiais elementais (konkrečiomis pamokomis)

• Išvada: darbas su pamokomis turi būti integruotas į 
projektų valdymo procesą – PV proceso savininko 
atsakomybė


