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I. ĮVADAS
GAIRIŲ PASKIRTIS
Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2012 m. vasario 7 d. nutarimu Nr. 171, numatytas tikslas „Stiprinti strateginį mąstymą
viešojo valdymo institucijose ir gerinti jų veiklos valdymą“. Šioje programoje projektų ir procesų
valdymas – įvardintas kaip viena iš galimų priemonių viešojo valdymo institucijų veiklos valdymui
pagerinti.
Projektų ir procesų valdymo viešojo valdymo institucijose gairės (toliau – gairės) parengtos siekiant:





paskatinti viešojo valdymo institucijas taikyti jų veiklos valdymo gerinimo priemones ir siekti
aukštesnių veiklos efektyvumo rodiklių;
supažindinti viešojo valdymo institucijas su projektų ir procesų valdymo esme;
padėti viešojo valdymo institucijoms atskirti projektinę ir procesinę veiklą ir ją vykdyti pagal
atitinkamas valdymo procedūras (kokybės vadybos standartus);
pradėti formuoti bendrą projektų ir procesų valdymo viešojo valdymo institucijose praktiką.

Gairės skirtos viešojo valdymo institucijoms, siekiančioms pagerinti savo veiklos valdymą ir
rezultatus. Gairės turėtų padėti viešojo valdymo institucijų vadovams apsispręsti taikyti projektų ir
(arba) procesų valdymą ir jį, vadovaujantis gairėse (ir atskiruose kokybės vadybos standartuose)
pateiktais nurodymais, tinkamai organizuoti. Taip pat, gairės turėtų tapti patogia naudoti metodine
priemone viešojo valdymo institucijų darbuotojams, atsakingiems už projektų ir procesų
įgyvendinimą, institucijos veiklos valdymo gerinimo priemonių vykdymą ar jų plėtrą.
Gairės parengtos remiantis Lietuvos ir užsienio šalių projektų ir procesų valdymo taikymo metodine
literatūra, šios srities mokslinėmis publikacijomis, viešojo ir privataus sektoriaus organizacijų
patirtimi taikant projektų ir procesų valdymą. Apibendrinus minėtų informacijos šaltinių duomenis,
gairėse atskleista projektų ir procesų valdymo esmė, glaustai išdėstyti projektų ir procesų valdymo
principai, pateikti kai kurių projektų ir procesų valdymui reikalingų dokumentų formų pavyzdžiai ir kt.
Gairėse pateikti projektų ir procesų valdymo metodiniai nurodymai yra rekomendacinio pobūdžio, jais
siūloma vadovautis atsižvelgiant į viešojo valdymo institucijos struktūrą, veiklos specifiką ir poreikius.
Viešojo valdymo institucijoms, ketinančioms pasiekti didesnį projektų ir procesų valdymo brandos
lygį, siūloma projektams ir procesams valdyti pasirinkti ir taikyti atitinkamus gairėse nurodytus
kokybės vadybos standartus.
Atsižvelgiant į besikeičiančią viešojo valdymo situaciją ir viešojo valdymo institucijų poreikius, gairėse
pateikta informacija bus nuolat atnaujinama ir atitinkamai viešinama.
VARTOJAMOS SĄVOKOS1


Projektas – tai laikina veikla (ar jų visuma), kurią atliekant siekiama sukurti unikalų ir
pamatuojamą produktą, paslaugą ar kitokį rezultatą.



Projektų valdymas – tai žinių, gebėjimų, priemonių ir metodų taikymas projekto veikloms
vykdyti ir numatytiems projekto tikslams pasiekti.



Procesas – tai nuolatinė veikla (ar jų visuma), kurios metu turimi ištekliai yra naudojami
indėliams (angl. inputs) paversti vartotojui vertingais produktais, paslaugomis ar kitokiais
rezultatais (angl. outputs).



Procesų valdymas – tai sisteminė veikla, kurios metu identifikuojami ir analizuojami veiklos
procesai ir jų tarpusavio sąveika, stebimas, kontroliuojamas ir tobulinamas šių procesų vykdymas.

1

Gairėse vartojamos sąvokos apibrėžtos remiantis Projektų valdymo instituto (angl. Project Management Institute)
parengtame Projektų valdymo standarte (angl. Project Management Body of Knowledge) ir ISO 9000 kokybės standarto
apraše (angl. Guidance on the Concept and Use of the Process Approach for management systems) pateiktų sąvokų
apibrėžimais.
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II. PROJEKTŲ IR PROCESŲ VALDYMAS VIEŠOJO VALDYMO INSTITUCIJOSE
PROJEKTŲ IR PROCESŲ VALDYMAS
Socialinių ir ekonominių pokyčių kontekste viešojo valdymo institucijoms tenka spręsti vis
sudėtingesnius visuomenės klausimus ir patenkinti didėjančius jos poreikius. Viešojo valdymo
institucijos greta nuolatinės ir įprastos funkcinės veiklos imasi įgyvendinti projektus, kuriais siekiama
išspręsti strategines viešojo valdymo problemas (pvz. įgyvendinti Vyriausybės prioritetus), sukurti
naujus produktus (pvz. informacines veiklos valdymo sistemas), pagerinti teikiamų paslaugų kokybę
(pvz. paslaugas perkelti į elektroninę erdvę) ir pan. Taip viešojo valdymo institucijoms atsiranda
poreikis valdyti ne tik tarpusavyje susijusius įprastus veiklos procesus, tačiau ir užtikrinti sėkmingą
projektų įgyvendinimą.
Procesų valdymas yra paremtas manymu, kad veiklos rezultatai yra pasiekiami efektyviau, kai veikla
ir jai atlikti reikalingi ištekliai yra valdomi kaip procesas. Proceso metu materialiniai, finansiniai ir
žmogiškieji ištekliai yra naudojami indėlius paversti veiklos rezultatais. Viešojo valdymo institucijose
indėliais gali būti laikomi suinteresuotųjų šalių (pvz. paslaugų vartotojų, Vyriausybės, kitų viešojo
valdymo institucijų) poreikiai ar reikalavimai, o rezultatais – šių poreikių ar reikalavimų pagrindu
suformuluotų viešojo valdymo institucijos tikslų pasiekimo rodikliai, arba kitaip – suinteresuotųjų
šalių poreikių ar reikalavimų tenkinimo pasekmės (pvz. sumažėjęs nusikalstamumas, pakeistas
visuomenei svarbios srities teisinis reglamentavimas, visuomenei teikiamos jos poreikius atitinkančios
paslaugos ir pan.).
Valdant procesus yra skatinamas nuolatinis veiklos procesų tobulinimas. Pirmiausia yra
identifikuojami procesai, nustatoma jų tarpusavio sąveika ir kiekvieno proceso vykdymo seka, o
atlikus proceso veiksmų analizę – yra ieškoma būdų proceso ciklui pagerinti. Įgyvendinus proceso
tobulinimo veiksmus, procesas yra stebimas, kontroliuojamas ir pakartotinai vertinamas. Procesų
valdymo schema pavaizduota 1 paveiksle.
1 paveikslas. Procesų valdymo schema2
EFEKTYVUMAS
Indėliai
(ištekliai)

Tarpusavyje susijusios
proceso veiklos ir
kontrolės mechanizmas

Proceso
rezultatai

sugebėjimas
pasiekti rezultatus

VEIKSMINGUMAS
Stebėsena ir vertinimas

pasiekti rezultatai vs.
panaudoti ištekliai

Projektų valdymo pagrindinis tikslas – tinkamai ir laiku įgyvendinti projektą (-us) ir patenkinti
suinteresuotųjų šalių poreikius. Projektų valdymas padeda sistemiškai valdyti projekto apimtį, laiką,
kokybę, biudžetą, žmogiškuosius išteklius, pokyčius ir rizikas. Projektams valdyti yra būtinos projektų
valdymo žinios ir gebėjimai, kurie paprastai sutelkiami specialiai sukurtoje projektų valdymo
organizacinėje struktūroje (daugiau apie projektų valdymo organizacines struktūras žr. 11 psl.).
Projektai yra valdomi tam tikru ciklu (etapais), kuris apima projekto inicijavimą, planavimą, vykdymą,
stebėseną ir kontrolę, bei projekto pabaigimą. Projektų valdymo schema pavaizduota 2 paveiksle.

2

Šaltinis: ISO 9000 Introduction an Support Package: Guidance on the Concept and Use of the Process Approach for
management systems. ISO, 2008.
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2 paveikslas. Projektų valdymo schema3
Vykdymas

Inicijavimas

Planavimas
Stebėsena
ir kontrolė

Pabaigimas

Tiek procesų, tiek projektų valdymas siūlo horizontalų viešojo valdymo institucijos veiklos valdymo
modelį, kai yra peržengiamos funkcinių administracijos padalinių ribos, ir veiklos, reikalingos viešojo
valdymo institucijos tikslams pasiekti, yra vykdomos ir valdomos kaip atskiras procesas (-ai) ar
projektas (-ai).
KAIP ATSKIRTI (ATPAŽINTI) PROJEKTŲ IR PROCESŲ VEIKLAS?
Projektai ir procesai yra panašūs tuo, kad jie yra planuojami atsižvelgiant į nustatytus viešojo valdymo
institucijos veiklos tikslus, vykdomi valdant ribotus išteklius, yra stebimi ir kontroliuojami. Dažnai,
viešojo valdymo institucijoms atliekant joms pavestas funkcijas, projektų ir procesų veiklos dėl savo
panašumo gali persidengti. Todėl, taikant projektų ar procesų valdymą, pirmiausia siūloma atskirti
(atpažinti) projektų ir procesų veiklas ir vėliau jas vykdyti taikant atitinkamas jų valdymo metodikas
(pvz. taikant kokybės vadybos standartus, ar šiose gairėse nurodytas projektų ir procesų valdymo
priemones, įrankius, šablonus).
Pagrindiniai projekto ir proceso skirtumai antspindėti jų sąvokų apibrėžimuose. Projektas – tai laikina
veikla, kurios metu yra siekiama sukurti unikalų ir pamatuojamą produktą, paslaugą ar kitokį
rezultatą. Tai reiškia, kad projektu nėra laikoma įprasta, kasdieninė, rutininė viešojo valdymo
institucijos veikla. Projekto veiklos visuomet yra skirtos tam, kad būtų sukurtas (kiekybiškai ar
kokybiškai) naujas produktas, paslauga ar rezultatas. Kadangi projektinė veikla dažniausiai yra
susijusi su viešojo valdymo institucijoje įgyvendinamais pokyčiais (ar diegiamomis naujovėmis), jiems
tinkamai valdyti paprastai sukuriama speciali projektų valdymo organizacinė struktūra. Projektas
visuomet turi pradžią ir pabaigą, todėl jo valdymas yra griežtai apribotas laike.
Tuo tarpu procesu yra laikoma nuolatinė, su viešojo administravimo funkcijų (bendrųjų ir specialiųjų)
atlikimu susijusi veikla. Vykdant tarpusavyje susijusius rutininius veiksmus yra sukuriamas viešojo
valdymo institucijai žinomas (kasdieninis) produktas, paslauga ar rezultatas, arba palaikoma ta pati
sukuriamų produktų, paslaugų ar rezultatų vertė. Konkrečius procesus viešojo valdymo institucijoje
vykdo atskirų jos administracijos padalinių darbuotojai, taikydami specialias konkrečiam procesui
(funkcijai) vykdyti (atlikti) reikalingas žinias ir gebėjimus.
1 lentelė. Projekto ir proceso skirtumai
SKIRIAMASIS POŽYMIS
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PROJEKTAS

PROCESAS

TRUKMĖ

Laikinas: turi pradžią ir pabaigą,
visuomet apribotas laike

Nuolatinis: neturi griežtų laiko
apribojimų

PASTOVUMAS

Kintanti veikla

Pastovi, rutininė veikla

UNIKALUMAS

Vykdomos neįprastos, nekasdieninės
veiklos

Vykdomos įprastos, nuolat
pasikartojančios veiklos

Šaltinis: A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK), Project Management Institute, 2000.
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TIKSLAS

Sukurti kokybiškai ar kiekybiškai
naują produktą, paslaugą ar rezultatą,
kurio iki tol nebuvo

Sukurti tą patį produktą,
paslaugą ar rezultatą (arba
palaikyti tą pačią jų vertę)

STRUKTŪRA/KOMANDA Sukuriama projektų valdymo
organizacinė struktūra

Konkrečias procesines veiklas
paprastai vykdo atskirų
institucijos administracijos
padalinių darbuotojai

PAVYZDŽIAI









vykdoma viešųjų pirkimų
sistemos pertvarka
diegiama dokumentų valdymo
sistema
taikomas kokybės vadybos
modelis (pvz. Bendrasis vertinimo
modelis)
15 proc. siekiama sumažinti
ministro valdymo srityse
sukuriamą administracinę naštą
atliekama Viešojo valdymo
peržiūra ir pan.






rengiamas įsakymo dėl
atostogų projektas
rengiama paslaugų pirkimo
techninė specifikacija
nagrinėjami asmenų
prašymai ir skundai
mokymų organizavimas
rengiama metinė institucijos
veiklos ataskaita ir pan.

PROJEKTAI IR PROCESAI IR VIEŠOJO VALDYMO INSTITUCIJŲ VEIKLOS PLANAVIMAS
Strateginis planavimas skirtas ilgalaikių viešosios politikos tikslų nustatymui, jų įgyvendinimo būdų
parinkimui ir reikalingų resursų paskirstymui. Lietuvoje viešojo valdymo institucijų veiklos planavimo
ir organizavimo pagrindas yra strateginiai veiklos planai ir/ar metiniai veiklos planai.
Strateginis planavimas ir projektų/procesų valdymas – tai vienas kitą papildantys procesai. Projektų
valdymas neturi pakeisti strateginio veiklos planavimo. Strateginių veiklos planų ir kitų planavimo
dokumentų rengimas yra pagrindinis viešojo valdymo institucijų veiklos planavimo instrumentas,
kuris glaudžiai susietas su biudžeto formavimu ir yra pagrindas kitoms veiklos valdymo sistemoms
(finansų ir žmogiškųjų išteklių valdymo, kokybės vadybos metodų/standartų taikymui ir kt.). Viešojo
valdymo institucija, įvertinusi savo veiklos specifiką, struktūrą, planavimo dokumentuose keliamus
tikslus ir veiklos tobulinimo poreikius, pasirenka tinkamiausius veiklos valdymo metodus.
3 paveikslas. Strateginio planavimo ir projektų/procesų valdymo sąsajų principinė schema
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Strateginių pokyčiai – pagrindinis projektų valdymo objektas. Projektų valdymo objektas turėtų
būti nustatomas individualiai pagal projektų valdymo tikslą – sukurti kokybiškai ar kiekybiškai naują
produktą, paslaugą ar rezultatą, kurio iki tol nebuvo. Projektų valdymo objektu galėtų būti
pasirenkamas bet kuris strateginio veiklos plano programos elementas (tikslas, uždavinys ar
priemonė). Ypač tinkama projektų valdymą pasitelkti įgyvendinant nustatytus veiklos prioritetus.
Veiklos prioritetai yra orientuoti į esminius pokyčius, jų įgyvendinimas susijęs su kokybiškai nauja
veikla – naujovių diegimu, sisteminiais ar stipraus koordinavimo reikalaujančiais darbais.
Viešojo valdymo institucijos, nerengiančios strateginių veiklos planų, galėtų taikyti projektų valdymo
principus metinių įstaigos vadovo užduočių ar kituose planavimo dokumentuose nustatytų veiklų
įgyvendinimui (pvz., jei institucija prisideda prie atitinkamos valdymo srities plėtros programos tikslo
ar uždavinio įgyvendinimo).
4 paveikslas. Strateginio veiklos plano elementai ir projektų valdymas

Projektų valdymo pagrindiniai privalumai:
 Detalesnis planavimas. Strateginiame veiklos plane nustatyti veiklos planavimo elementai – tikslai,
uždaviniai, priemonės ir vertinimo kriterijai – gali būti nepakankami naujų ir mažiau apibrėžtų ar
kompleksiškų veiklų planavimui. Projektų valdymas sudaro sąlygas detaliau suplanuoti veiklas,
nustatant konkrečius darbus ir užduotis. Taikant projektų valdymo principus, priemonės gali būti
„smulkinamos“ pagal poreikį, o žemiausias planavimo lygmuo gali nusakyti net atskirų darbų
įgyvendinimo kritinius žingsnius.


Stipresnis koordinavimas. Detalus veiklų planavimas, jų įgyvendinimo terminų ir atsakomybių
nustatymas, sudaro sąlygas stipresniam veiklų koordinavimui. Strateginio veiklos plano programų
priemonių įgyvendinimo ir vertinimo kriterijų reikšmių pasiekimo stebėsena yra vykdoma
ketvirčiais; taip pat nėra reikalavimo pasiskirti už rezultatų pasiekimą atsakingus asmenis. Tuo
tarpu projektų valdymas leidžia operatyviai stebėti veiklų vykdymą, priklausomai nuo suplanuotų
priemonių įgyvendinimo terminų, ir identifikuoti už konkrečių rezultatų pasiekimą atsakingus
asmenis.



Rizikų valdymas ir proaktyvumas. Viešojo valdymo institucijoms įgyvendinant pokyčius, ypač
svarbu laiku reaguoti į iškilusias problemas ir laiku imtis atsakomųjų veiksmų. Projektų valdymo
kontekste atliekamas detalus veiklų planavimas ir nuolatinė rezultatų stebėsena sudaro sąlygas
proaktyviam veikimui – tobulintinų sričių nustatymui, alternatyvių iškilusių problemų sprendimo
būdų parinkimui ir savalaikiam resursų perskirstymui.



Kiti privalumai. Projektų valdymas leidžia valdyti konsoliduotą informaciją apie viešojo valdymo
institucijoje įgyvendinamus projektus, gerina sprendimų priėmimo procesą, leidžia pasiekti
projekto tikslus atitinkančius rezultatus, gerina viešojo valdymo institucijos išorinę ir vidinę
komunikaciją, sutelkia projekto tikslams pasiekti būtinas kompetencijas, padeda jas tinkamai
valdyti.
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Viešojo administravimo funkcijos (ypač bendrosios/vidaus administravimo) – pagrindinis
procesų valdymo objektas. Procesų valdymas skirtas funkcinei viešojo valdymo institucijų veiklai
valdyti ir tobulinti. Ši veikla, priklausomai nuo viešojo valdymo institucijos veiklos specifikos, gali būti
susijusi su administracinių paslaugų teikimu, atitinkamos srities reguliavimu ar inspektavimu
(kontrole/priežiūra) ar pan. Dažniausiai tokio pobūdžio veikla yra reglamentuota ir pagrindiniai jos
vykdymo procesai nustatyti atitinkamuose teisės aktuose. Procesų valdymą rekomenduojama pradėti
taikyti mažiau apibrėžtoms veikloms – pavyzdžiui, bendrosioms (žmogiškųjų išteklių, dokumentų,
finansų valdymo ar pan.) ar kitoms į vidinius veiklos procesus nukreiptoms (sprendimų derinimas ir
dokumentų tvirtinimas, posėdžių organizavimas ir pan.) funkcijoms tinkamai atlikti. Minėtoms
funkcijoms atlikti reikalingi procesai gali būti racionalizuojami, standartizuojami, supaprastinama
atskirų procesų vykdymo eiga ir pan.
5 paveikslas. Strateginio veiklos plano elementai ir procesų valdymas

Procesų valdymo pagrindiniai privalumai:


Priemonių operacionalizavimas. Procesų valdymas sudaro sąlygas priemones detalizuoti į atskirus
procesus ir susieti su darbuotojų atliekamomis funkcijomis. Strateginis planavimas neapima
institucijos bendrųjų funkcijų lygmens, todėl procesų valdymas padeda ne tik susieti kasdienę
veiklą su institucijos tikslais ir rezultatais, bet ir detaliai suplanuoti atitinkamų veiklų vykdymą.



Standartizavimas ir optimizavimas. Procesų valdymo sistemos esmė yra padidinti veiklos
efektyvumą, išgryninat, pertvarkant, supaprastinant ar standartizuojant esamus veiklos procesus.
Tai leidžia nustatyti gerąją praktiką ir įdiegti vieningus standartus pasikartojančios veiklos
vykdymui. Strateginiame planavime didžiausias dėmesys skiriamas kritinėms veiklos
intervencijoms ir viešosios politikos rezultatams, tuo tarpu procesų valdyme koncentruojamasi į
rutininės veiklos vykdymo efektyvumą.



Kiti privalumai. Procesų valdymas parodo aiškų viešojo valdymo institucijoje vykdomų procesų
vaizdą, siūlo sistemiškai analizuoti procesus, vertinti jų rezultatus ir nuolat juos gerinti, stiprina
orientaciją į vartotojus, gerina veiklos kontrolės mechanizmus, padeda geriau valdyti turimus
išteklius, įtraukia darbuotojus į viešojo valdymo institucijos veiklos tobulinimo procesus ir kt.
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2 lentelė. Projektų ir procesų valdymo privalumai, trūkumai ir sėkmės sąlygos
PRIVALUMAI

TRŪKUMAI

 kryptingas ir koordinuotas institucijos
tikslų siekimas
 geriau tenkinami suinteresuotųjų šalių
poreikiai
 geriau valdomi pokyčiai ir turimi ištekliai
 darbuotojai įtraukiami į institucijos veiklos
planavimo, vykdymo ir tobulinimo
procesus
 geresnė vidinė ir išorinė komunikacija
 stiprėja institucijos branda ir pan.








pasipriešinimas pokyčiams
galimos struktūrinės pertvarkos institucijos
viduje
projektams ir procesams valdyti reikalingų
gebėjimų trūkumas
galima dvigubo pavaldumo problema
administravimo išlaidos (pvz. dokumentų
parengimas)
galimos išorės konsultantų/ ekspertų
samdymo išlaidos ir pan.

SĖKMĖS SĄLYGOS







aukščiausio lygmens vadovų palaikymas, jų lyderystė ir iniciatyvumas
aiškūs institucijos veiklos prioritetai ir veiklos tobulinimo poreikiai
darbuotojų įtraukimas ir motyvavimas
kokybės vadybos metodų taikymo patirtis
tęstinumo užtikrinimas
reikiamos žinios ir gebėjimai ir pan.

III. NUO KO PRADĖTI?
PROJEKTŲ IR PROCESŲ VALDYMO BRANDOS LYGIO NUSTATYMAS
Projektų ir procesų valdymo branda parodo viešojo valdymo institucijos gebėjimus tinkamai valdyti
veiklos tikslams pasiekti reikalingus projektus ir procesus, o taip pat, parodo sąlygas (institucijos
aplinką), kuriomis yra (būtų) vykdomi projektai ar procesai.
Projektų ir procesų valdymo brandai įvertinti yra taikomi įvairūs modeliai (standartai). Viešojo
valdymo institucija gali pasirinkti jai priimtiną projektų ir procesų valdymo brandos lygio nustatymo
modelį (standartą) ir jį taikydama įvertinti savo pasirengimą ir galimybes sėkmingai valdyti projektus
ar procesus. Vieni žinomiausių projektų ir procesų valdymo brandos įvertinimo modelių (standartų)
yra šie:


Organizacinis projektų valdymo brandos modelis (ang. Organizational Project Management
Maturity Model, OPM3, PMI)4. Taikant šį modelį, viešojo valdymo institucijos branda yra
vertinama pagal keturias dimensijas: žinias, vertinimą, tobulinimą ir geriausią patirtį. Šis modelis
leidžia įvertinti projektų valdymo brandą bet kurioje projekto gyvavimo stadijoje ir nustatyti
tobulintinas projekto valdymo sritis.



Projektų valdymo brandos modelis (angl. Project Management Maturity Model, PMMM)5.
Taikant šį modelį, viešojo valdymo institucijos branda yra vertinama pagal tai, kaip institucija
suvokia projektų valdymo svarbą, kokias projektų valdymo žinias ji yra įgijusi ir kaip jas taiko. Taip
pat, yra vertinama, kaip institucija suvokia bendrus projektų valdymo principus ir procesus, kaip ji
taiko projektų valdymo metodikas, kaip rengia projektų valdymo gaires ir siekia nuolatinio veiklos
tobulinimo. Išskiriami 5 projektų valdymo brandos lygiai: bendra kalba, bendri procesai, vieninga
metodologija, lyginamoji analizė, nuolatinis tobulėjimas.

4
5

parengtas JAV Projektų vadybos instituto.
parengtas pagal H. Kerzner.
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Sprendimais pagrįstas projektų valdymo brandos modelis (angl. Solutions‘ Project
Management Maturity Model, SPMMM)6. Taikant šį modelį, yra vertinamos devynios Projektų
valdymo instituto standarte (angl. PMBOK Guide) nurodytos projektų valdymo žinių sritys. Taip
pat, yra vertinami atskiri projektų inicijavimo, planavimo, įgyvendinimo, kontrolės ir optimizavimo
procesai ir pagal juos nustatomas atitinkamas projektų valdymo brandos lygis.



Integruotas galimybių brandos modelis (angl. Capability Maturity Model Integration, CMMI).
Taikant šį modelį, yra vertinamos visos viešojo valdymo institucijos veiklos sritys ir remiantis
geriausia praktika – tobulinimas procesų valdymas. Šio vertinimo metu yra nustatomas vienas iš 5
procesų valdymo brandos lygių: pradinis, valdomų procesų, apibrėžtų procesų, kokybiškai
valdomų procesų, optimizuojamų procesų.



Procesų valdymo brandos modelis7. Taikant šį modelį, procesų valdymo branda įvertinama
pagal tai, kaip viešojo valdymo institucija geba valdyti procesų vykdymui reikalingas
kompetencijas, ar yra standartizuojami veiklos procesai, vertinami, prognozuojami ir tobulinami
diegiant naujoves. Šio modelio pagalba nustatomas viena iš 5 procesų valdymo brandos lygių:
pradinis, valdomas, standartizuotas, nuspėjamas, naujovių diegimas.

Viešojo valdymo institucijoms, taikančioms projektų ar procesų valdymą, rekomenduojama įvertinti ir
reguliariai stebėti ne tik projektų ir procesų valdymo, tačiau ir visuotinės kokybės vadybos brandos
institucijoje lygį. Visuotinės kokybės vadybos brandos lygį viešojo valdymo institucija gali įsivertinti
atsižvelgdama į Europos kokybės vadybos fondo patvirtintus 8 tobulumo principus. Tobulumo
principai ir visuotinės kokybės vadybos brandos institucijoje lygiai nurodyti 3 lentelėje.
3 lentelė. Tobulumo principai ir visuotinės kokybės vadybos brandos institucijoje lygiai
Brandos lygis
8 tobulumo principai
0

Inicijavimo

Įgyvendinimo

Brandos

1. Lyderystė ir siekiamo tikslo pastovumas
2. Orientacija į rezultatus
3. Dėmesys suinteresuotiems asmenims
4. Institucijos veiklos procesų valdymas
5. Darbuotojų mokymas ir jų įtraukimas į
institucijos veiklos tobulinimo procesus
6. Nuolatinis mokymasis ir institucijos veiklos
tobulinimas
7. Partnerystės plėtojimas
8. Institucijos socialinė atsakomybė

Siekiant tinkamai įvertinti visuotinės kokybės vadybos brandos lygį viešojo valdymo institucijoje,
rekomenduojama vadovautis Bendrojo vertinimo modelio taikymo išorinio vertinimo tvarkos apraše,
patvirtintame vidaus reikalų ministro 2014 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. 1V-47, pateiktais klausimais
apie visuotinės kokybės vadybos brandą. Šis klausimynas padeda įvertinti atskiro tobulumo principo
taikymo stadiją (inicijavimo, įgyvendinimo ar brandos) ir apibendrinus šių vertinimų rezultatus –
nustatyti viešojo valdymo institucijos visuotinės kokybės vadybos brandos lygį.

6
7

parengtas pagal J. K. Crawford.
Šaltinis: D. Šilingas ir A. Laugalis „Verslo procesų valdymas: kas tai, kodėl ir kaip?“. http://www.bpmpractice.lt/straipsniai.
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PROJEKTŲ IR PROCESŲ VALDYMO SISTEMOS SUKŪRIMAS
Įvertinus projektų ir procesų valdymo brandą viešojo valdymo institucijoje, siūloma apsvarstyti
pagrindinius projektų ir procesų valdymo sistemos elementus ir jų tarpusavio ryšius, o taip pat,
numatyti procedūrą, kaip vykdyti projektų ar procesų veiklas, kad būtų efektyviai naudojami projektų
ir procesų įgyvendinimui skirti ištekliai ir pasiekti projektų ir procesų tikslai. Projektų ir procesų
valdymo sistemos elementai pavaizduoti 6 paveiksle.
6 paveikslas. Projektų ir procesų valdymo sistemos elementai

PROJEKTŲ IR PROCESŲ VALDYMO ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA
Įvertinus projektų ir procesų valdymo brandą viešojo valdymo institucijoje ir priėmus sprendimą
taikyti projektų ar procesų valdymą, pirmiausia turėtų būti apsispręsta dėl projektų/procesų valdymo
organizacinės struktūros. Projektų/procesų valdymo organizacinė struktūra parodo projektų ir
procesų valdymo dalyvius ir jų tarpusavio santykius.
Projektų valdymo organizacinė struktūros pasirinkimas. Viešojo valdymo institucija,
atsižvelgdama į joje įgyvendinamų projektų skaičių, veiklos specifiką ir esamą administracijos
struktūrą, gali pasirinkti jai priimtiną projektų valdymo organizacinę struktūrą. Žemiau pateikiami
galimų projektų valdymo organizacinių struktūrų aprašymai ir nurodyti šių struktūrų privalumai ir
trūkumai (žr. 4 lentelę).


Funkcinė projektų valdymo organizacinė struktūra. Šiuo atveju, projektai yra priskiriami
vykdyti atskiriems (funkciniams) administracijos padaliniams, kurie vieni būna atsakingi už
projekto vykdymą ir jo rezultatus. Įgyvendinamus projektus koordinuoja funkcinių administracijos
padalinių vadovai, kurie turi pagrindinę sprendžiamąją galią projekte (ne projektų vadovas).
Tinkamam projektų valdymui užtikrinti paprastai yra sudaromos dviejų tipų projektų valdymo
komandos: projektą administruojanti ir vykdanti. Projektą administruojančiai komandai priklauso
asmenys, kurie valdo projekto procesus: projekto vadovas, už projekto biudžetą, suinteresuotųjų
šalių valdymą atsakingi asmenys ir pan. Tuo tarpu projekto vykdomąją komandą sudaro tie, kurie
atsakingi už atskirų projekto veiklų vykdymą. Pabaigus projektą, tokios komandos yra
išformuojamos. Tokiu principu projektus valdo dauguma viešojo valdymo institucijų. Kadangi
dauguma jų turi funkcines administracijų struktūras, papildomi struktūriniai pokyčiai dėl projektų
valdymo tokiose institucijose nėra atliekami.



Projektinė organizacinė struktūra. Šiuo atveju, projektams valdyti yra sukuriama nauja
(pritaikoma esama) institucijos administracijos struktūra. Tokiose institucijose projekto vadovas
yra tiesiogiai pavaldus institucijos vadovui ir turi pakankamus įgaliojimus laisvai disponuoti jam
tiesiogiai nepavaldžiais žmogiškaisiais ištekliais, kurių reikia sėkmingam projekto vykdymui
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užtikrinti. Tokio tipo administracijų struktūros ypač būdingos daug panašaus pobūdžio projektų
įgyvendinančioms institucijoms8.


Matricinė projektų valdymo organizacinė struktūra. Esant tokiai struktūrai, yra sudaroma
galimybė į projekto valdymo komandą pasitelkti bet kurio viešojo valdymo institucijos
administracijos padalinio darbuotojus, kurių žinios ir kompetencija yra reikalinga atitinkamo
projekto veikloms vykdyti ar valdyti. Ši struktūra gali būti 3 tipų: silpna matricinė – jai būdingi
funkcinės organizacinės struktūros bruožai ir lemiamą sprendimą valdant projektus dažniau turi
funkcinis vadovas; stipri matricinė – jai būdingi projektinės organizacinės struktūros bruožai ir
lemiamą sprendimą valdant projektus dažniau prisiima projekto vadovas; subalansuota matricinė
struktūra. Matricinėje organizacinėje struktūroje egzistuoja vertikalios funkcijos, o kartu
horizontaliai organizuojami projektai, kurie peržengia funkcinių administracijos padalinių ribas.
Funkcinis vadovas yra projekto resursų savininkas, o projekto vadovas integruoja reikiamas
funkcijas į projekto veiklas. Viešojo valdymo institucijos, nusprendusios kompleksiškai valdyti
projektus, paprastai inicijuoja struktūrinius pokyčius ir esamą funkcinę projektų valdymo
organizacinę struktūrą pertvarko į matricinę projektų valdymo organizacinę struktūrą. Matricinės
projektų valdymo organizacinės struktūros schema pavaizduota 1 priede.
4 lentelė. Projektų valdymo organizacinių struktūrų privalumai ir trūkumai9

Projektinė organizacinė
struktūra

Funkcinė projektų valdymo organizacinė
struktūra

PRIVALUMAI

8
9







galimybė lanksčiau spręsti projekto
vykdymui reikalingų darbuotojų
(ekspertų) pasitelkimo klausimus
tie patys darbuotojai gali dalyvauti
keliuose vykdomuose projektuose
galimybė panaudoti projekte
dalyvavusių darbuotojų patirtį
sutelkiamos vienos srities
kompetencijos
projekto valdymo komandos nariai
atsiskaito tik vienam projekto
vadovui

TRŪKUMAI
















visi projekto valdymo komandos
nariai pavaldūs tik projekto vadovui
greitesnis sprendimų priėmimas
įgyjama projektų valdymo patirtis ir
kompetencija
vyrauja holistinis požiūris į projektų
valdymą
didesnis įsitraukimas į projektų
valdymo veiklas
bendradarbiavimo skatinimas,
aktyvus komunikavimas







didesnis dėmesys institucijai pavestų
funkcijų atlikimui, nei projektų veiklų
vykdymui
sudėtingas projektų koordinavimas dėl
projektų valdymo kompetencijos trūkumo
labiau susitelkiama ties veiklomis, kurias
vykdo projektą koordinuojantis
administracijos padalinys, ignoruojant kitus
padalinius
neskatinamas darbuotojų komandinis
darbas
neefektyvi informacijos sklaida tarp
administracijos padalinių
menkos karjeros galimybės projektų
valdymo srityje
nepakankami projekto vadovo įgaliojimai
veikti
sudėtinga įgyvendinti projektus,
sprendžiančius technologinius uždavinius
specialios srities specialistų trūkumas
veiklos tęstinumo klausimas pabaigus
projektą
galimas funkcijų dubliavimasis
nepakankamas išteklių valdymo
efektyvumas

Stungienė A. Projektinės organizacijos valdymo teoriniai aspektai. Ekonomika ir vadyba. KTU, 2011, Nr. 16, p. 937.
Šaltinis: Stungienė A. Projektinės organizacijos valdymo teoriniai aspektai. Ekonomika ir vadyba. KTU, 2011, Nr. 16, p. 938.
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Matricinė projektų valdymo
organizacinė struktūra









projekto vadovas prisiima
atsakomybę už projekto rezultatus
aiškūs projektų valdymo uždaviniai
projektų valdymo komandos turi
galimybę į pagalbą pasitelkti
funkcinių administracijos padalinių
darbuotojus
apie projektų vykdymo eigą
informuojama organizacijos
vadovybė
geresnis žmogiškųjų išteklių ir
reikalingų kompetencijų valdymas,
projektų valdymo koordinavimas
aktyvus komunikavimas tarp
skirtingų administracijos padalinių






reikalingi struktūriniai pertvarkymai
institucijos viduje
žmogiškųjų išteklių perskirstymas (pvz. iš
vieno projekto į kitą) kelia darbuotojų
nepasitenkinimą, pasipriešinimą pokyčiams
projekto vykdytojai turi du vadovus:
tiesioginį (funkcinį) ir projekto
reikalingi geri komunikavimo, pokyčių
valdymo įgūdžiai, procesų valdymo
procedūros

Procesų valdymo organizacinės struktūros pasirinkimas. Kadangi procesų valdymas savo
procedūra yra paprastesnis nei projektų valdymas – nebūtina kurti specialios procesų valdymo
organizacinės struktūros. Už procesų valdymą gali būti atsakingas atskiras viešojo valdymo institucijos
administracijos padalinys (-iai), kuris prižiūrėtų, kurtų ir stebėtų pagrindinius institucijos veiklos
procesus, užtikrintų, kad būtų paskirti atskirų procesų valdytojai ir kuratoriai. Keičiant ar tobulinant
veiklos procesus turi būti užtikrinama, kad vykdomos funkcijos būtų tikslingai perskirstytos tarp
atitinkamų administracijos padalinių ir procesų valdymo dalyvių. Procesų valdymo dalyviai, jų
funkcijos, tarpusavio ryšiai ir vaidmuo procesų valdyme turėtų būti aprašytas viešojo valdymo
institucijos parengtame metodiniame procesų valdymo dokumente. Procesų valdymo dalyviai ir jų
funkcijų pavyzdžiai nurodyti šių gairių V skyriuje.
PROJEKTŲ IR PROCESŲ VALDYMĄ APRAŠANTYS DOKUMENTAI, PROJEKTŲ IR PROCESŲ
VALDYMO ĮRANKIAI, PRIEMONĖS IR PROCESAI
Projektų ir procesų valdymą aprašantys ir įteisinantys dokumentai yra projektų ir procesų
sistemos dalis. Siekiant įteisinti (formalizuoti) projektų ir procesų valdymą viešojo
institucijoje, turėtų būti parengta projektų/procesų valdymo organizacinės struktūros
parengti projektų/procesų valdymo dalyvių funkcijų ir atsakomybių aprašymai (pvz.
valdymo skyriaus nuostatai, projektų valdymo komiteto darbo reglamentas ir pan.).

valdymo
valdymo
schema,
projektų

Taip pat, siekiant formuoti vieningą projektų ir procesų valdymo praktiką (kultūrą) viešojo valdymo
institucijoje, turėtų būti parengtas projektų/procesų valdymo metodinis dokumentas (aprašas, gairės,
metodika ar pan.). Šiame metodiniame dokumente turėtų būti pateikta išsami informacija apie
projektų/procesų valdymo sistemą, dalyvius, jų funkcijas ir atsakomybes, vaidmenį projektų/procesų
valdyme. Taip pat, turėtų būti aprašyti pagrindiniai projektų/procesų valdymo principai,
projektų/procesų valdymo žingsniai ir jų vykdymo instrukcijos.
Kuriant projektų ir procesų valdymo sistemą, turėtų būti nuspręsta, kokiomis priemonėmis ir įrankiais
bus valdomi projektai/procesai (pvz. kuriama informacinė sistema ar pan.). Taip pat, turėtų būti aišku,
kokiais dokumentais būtų fiksuojami (forminami) projektų/procesų valdymo tarpiniai ir galutiniai
rezultatai, rizikų valdymo ir kontrolės priemonės ir pan. Šiuo tikslu turėtų būti parengti minėtų
dokumentų šablonai (formos), pateiktos šių dokumentų rengimo rekomendacijos.
PROJEKTŲ IR PROCESŲ VALDYMO METODO AR STANDARTO PASIRINKIMAS
Projektų ir procesų valdymas gali būti pradėtas taikyti iš karto pasirenkant ir pradedant diegti
konkretų projektų ar procesų valdymo modelį ar kokybės vadybos standartą. Nuo pasirinkto modelio
ar kokybės vadybos standarto priklausytų projektų ir procesų valdymo principai, procesai, įrankiai,
priemonės ir reikiamų dokumentų šablonai. Pažymime, kad viešojo valdymo institucijos, ketinančios
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taikyti konkretų projektų ar procesų valdymo metodą, turėtų objektyviai įvertinti savo žinias ir
gebėjimus (brandą), reikalingus efektyviam projektų ir procesų valdymui užtikrinti. Atsižvelgiant į kai
kurių kokybės vadybos standartų taikymo sudėtingumą, kompleksiškumą ir jų taikymui reikalingus
institucinius gebėjimus – projektų ir procesų valdymą, kai diegiamas kokybės vadybos standartas,
siūloma pradėti taikyti pakankamą brandos lygį pasiekusioms viešojo valdymo institucijoms. Galimi
projektų ir procesų valdymo metodai ir kokybės vadybos standartai nurodyti 5 lentelėje.
5 lentelė. Projektų ir procesų valdymo metodai ir kokybės vadybos standartai
Projektų valdymo modeliai ir standartai







Projektų valdymo gairės/vadovas (angl. A
Guide to the Project Management Body of
Knowledge (PMBOK Guide)
ISO 21500 – Guidance on Project
Management (išversta į lietuvių kalbą)
ISO 10006:2003 – Quality management
systems -- Guidelines for Quality
Management in Projects
Prince2- Projects in Controlled
Environments
Agile Project Management

Procesų valdymo modeliai ir standartai






ISO 9001:2008 – Quality Management
Systems - Requirements
ISO 9004:2010 – Managing for the Sustained
Success of an Organization - A quality
management approach (ISO 9004:2009)
ISO 15288:2008 – Systems and software
engineering – Systems life cycle processes
ISO 12207:2008 – Systems and software
engineering – Software life cycle processes
ISO 15504 Information technology -- Process
assessment

 LEAN metodas, 6 Sigma metodas (Sigma six)
ISO 18091:2014 Quality management systems -- Guidelines for the application of ISO 9001:2008
in local government

Viešojo valdymo institucijoms, neturinčioms projektų ar procesų valdymo patirties ir ketinančioms
projektų ar procesų valdymą taikyti savo jėgomis (nepasitelkiant išorės ekspertų), siūloma tai pradėti
daryti nesilaikant konkretaus projektų ar procesų valdymo metodo ar kokybės vadybos standarto
nustatytų reikalavimų, o vadovautis šiose gairėse pateikta metodine projektų ir procesų valdymo
informacija. Ja remiantis galėtų būti įvertintas projektų ir procesų valdymo brandos lygis, sukurta (jei
tikslinga) projektų ir procesų valdymo organizacinė struktūra, nustatyti projektų ir procesų valdymo
dalyviai, jų funkcijos ir atsakomybės. Projektų ir procesų valdymo etapus viešojo valdymo institucijos
galėtų nesunkiai įgyvendinti vadovaudamosi gairių IV ir V skyriuose aprašytais bendraisiais projektų
ir procesų valdymo žingsniais ir jų vykdymo instrukcijomis.
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IV. PROJEKTŲ VALDYMO ŽINGSNIAI

1. INICIJAVIMAS

1.1. Projekto pasirinkimas ir pagrindimas
Pasirenkant projektus, pirmiausia siūloma atlikti viešojo valdymo institucijos esamos situacijos
analizę. Šiuo tikslu gali būti sudaromas „problemų medis“, kuriame būtų pavaizduotos institucijos
veiklos probleminės sritys, jų priežastys ir pasekmės. Identifikuotas problemas siūloma sugrupuoti
pagal jų bendrus požymius ir iš jų atrinkti svarbiausias ir labiausiai tinkančias projekto idėjai / tikslui
suformuluoti. Projekto tikslas turi būti konkretus ir parodyti siekiamą projekto rezultatą.
Pasirenkant projektus taip pat siūloma atsižvelgti į Vyriausybės veiklos prioritetus, viešojo valdymo
institucijos veiklos planavimo dokumentuose nustatytas strategines veiklos kryptis ir priemones,
Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus (direktyvas) ir pan. Taip pat, vertėtų atkreipti dėmesį į tas
iniciatyvas (kaip galimus projektus), kurios pasižymi strateginiu pagrįstumu, tęstinumu, yra didelės
apimties ir kurių vykdymui būtų reikalingi specialūs ištekliai ir kompetentinga komanda.
Identifikuoti projektai gali būti sugrupuoti pagal pasirinktus kriterijus, pavyzdžiui: į prioritetinius,
vykdomus atskirų institucijos administracijos padalinių, vykdomus institucijai pavaldžių įstaigų ir pan.
Taip pat, projektai gali būti suskirstyti į šias kategorijas: ypatingos svarbos, svarbūs, mažiau svarbūs.
Projekto priskyrimas vienai iš minėtų kategorijų gali priklausyti nuo to, kiek jis reikšmingas
nacionaliniu /politiniu lygiu (pvz. yra Vyriausybės/ministro valdymo srities prioritetas). Taip pat,
projekto svarba auga, priklausomai nuo projekto biudžeto ir jo trukmės. Atkreiptinas dėmesys į tai,
kad kai kurie projektai, nors atitinkantys Vyriausybės/ministro valdymo srities prioritetus, gali
neturėti biudžeto, o projekto išlaidos yra susijusios tik su darbo užmokesčiu, tačiau taip pat galėtų būti
priskirti ypatingos svarbos arba svarbaus projekto kategorijai. Šioms projektų kategorijoms galėtų
būti priskirtas ir tie projektai, kurie nėra Vyriausybės/ministro valdymo srities prioritetas, tačiau jo
trukmė ilgesnė nei dveji metai ir turi didelį biudžetą.
Aptartas projektų suskirstymas padeda nustatyti projektų vykdymo prioritetinę tvarką, laiku priimti
tinkamus sprendimus, susijusius su sėkmingu projekto įgyvendinimu, o projekto vadovas ir kiti
projektų valdymo dalyviai, įgyvendindami projektų valdymo procesų veiksmus, gali geriau įgyvendinti
atskiroms projektų kategorijoms keliamus valdymo reikalavimus. Viešojo valdymo institucija gali pati
nusistatyti ir apsirašyti jai aktualias projektų kategorijas. Projektų priskyrimas (pagal jų biudžetą ir
trukmę) atitinkamai kategorijai pavaizduotas 7 paveiksle.
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7 paveikslas. Projektų priskyrimas atitinkamai kategorijai10

Projekto poreikiui pagrįsti siūloma: įvardinti konkrečią problemą (klausimą/užduotį), kurią projektas
turėtų spręsti; paaiškinti, kaip projektas prisidėtų prie institucijos strateginių tikslų pasiekimo;
nurodyti, kodėl projektas buvo pasirinktas iš kitų projektinėmis laikytinų iniciatyvų; įvardinti kokie
kiti institucijos įgyvendinami projektai yra ar galėtų būti susiję su planuojamu vykdyti projektu.
1.2. Suinteresuotųjų šalių nustatymas ir jų poreikių analizė
Projekto suinteresuotosios šalys – tai fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie yra suinteresuoti projekto
rezultatais ir gali daryti įtaką (tiesioginę/netiesioginę, teigiamą/neigiamą) projektui jo įgyvendinimo
metu. Tai gali būti: viešojo valdymo institucijos darbuotojai, paslaugų vartotojai, paslaugų tiekėjai,
kitos institucijos, projekto kuratorius, projekto vadovas ar kiti projekto valdymo komandos nariai.
Projekto suinteresuotosios šalys pavaizduotos 8 paveiksle.
8 paveikslas. Projekto suinteresuotosios šalys 11

Siekiant identifikuoti projekto suinteresuotąsias šalis, siūloma atsakyti į šiuos klausimus: 1) kam yra
įgyvendinamas projektas? 2) kam gali būti svarbūs projekto rezultatai? 3) kas valdo projekto
finansinius, žmogiškuosius, materialinius išteklius? 4) kam bus atsiskaitoma už projekto rezultatus? ir
pan.

10
11

Šaltinis: Ūkio ministerijos projektų valdymo metodika
Šaltinis: Ūkio ministerijos projektų valdymo metodika
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Sudarius suinteresuotųjų šalių sąrašą, jas siūloma sugrupuoti pagal pasirinktus kriterijus. Pavyzdžiui,
pagal jų numanomą vaidmenį projekto įgyvendinimo metu: 1) asmenys, kurie vykdys projektą; 2)
asmenys, kurie turėtų būti įtraukti į projekto vykdymą; 3) asmenys, kurie turės būti informuoti apie
projekto eigą ir rezultatus.
Projekto suinteresuotųjų šalių atsakomybė ir vaidmuo skirtinguose projektuose gali skirtis. Vienais
atvejais suinteresuotųjų šalių atsakomybė gali apsiriboti periodišku dalyvavimu darbo grupėse ar
pokalbiuose su projekto valdymo komandos nariais, kitais atvejais – suinteresuotosios šalys gali
aktyviai dalyvauti įgyvendindamos projektą, nuolatos dalyvauti su projektu susijusiuose
susitikimuose, imtis veiksmų, kurie daro įtaką projekto įgyvendinimui.
Vienos projekto suinteresuotosios šalys projekto įgyvendinime gali dalyvauti tiesiogiai, o kitos – gali
būti nesusietos su projektu jokiomis formaliomis atsakomybėmis ar veiklomis, tačiau projekto tikslai
ir (ar) rezultatai gali teigiamai ar neigiamai paveikti šių suinteresuotųjų šalių interesus. Tokiu atveju,
jos gali palaikyti projektą arba jam prieštarauti, sudaryti neigiamas ar teigiamas sėkmingo projekto
įgyvendinimo sąlygas.
Sugrupavus suinteresuotąsias šalis, siūloma nustatyti jų reikalavimus ir lūkesčius projektui.
Suinteresuotųjų šalių poreikių identifikavimui siūloma atlikti jų apklausą (telefonu, el. paštu ar
susitikus) ir užduoti šiuos klausimus: ko jos tikisi iš projekto? kokių konkrečių rezultatų laukia?
kokiais kriterijais matuotų projekto sėkmę? kaip stipriai yra suinteresuotos projekto rezultatais? ir
pan.
1.3. Projekto apimties nustatymas
Šiame etape siūloma apsvarstyti (o esant poreikiui, apibrėžti) projekto apimtį, t. y., nustatyti projekto
ribas. Svarstant projekto apimtį reikėtų identifikuoti: projekto tikslą, uždavinius, projekto veiklas,
visiškai atitinkančias projekto tikslą; aplinkybes/sąlygas, kurios galėtų turėti įtakos projektui; projekto
sėkmės sąlygas; projektą ribojančius veiksnius (pvz. laiką, biudžetą); siekiamus projekto rezultatus,
projekto poveikį.
Projekto tikslas ir uždaviniai turi būti aiškūs, pasiekiami ir lengvai pamatuojami. Projekto uždavinius
siūloma formuluoti atsižvelgiant į ankstesniame etape identifikuotas problemas. Šios problemos
turėtų virsti uždaviniais, t. y. problemų sprendimų būdais. Siekiant tinkamai nustatyti projekto
uždavinius, siūloma sudaryti „uždavinių medį“ ir juo remiantis, atrinkti tuos uždavinius, kurie
labiausiai tiktų nustatytam projekto tikslui pasiekti (projekto idėjai įgyvendinti).
1.4. Projekto paraiškos parengimas
Projekto paraiška – tai glaustas, ankstesniuose etapuose surinktos informacijos apibendrinimas.
Projekto aprašyme turėtų būti nurodyta: projekto pavadinimas, tikslas, projekto pagrindimas,
numatomi projekto rezultatai, projekto ryšys su kitais projektais, projekto apimtis ir uždaviniai,
projekto valdymo struktūra, projekto suinteresuotosios šalys. Taip pat projekto paraiškoje siūloma
nurodyti preliminarų projekto veiklų grafiką, preliminarų projekto biudžetą, galimas projekto rizikas
ir jų valdymo priemones. Projekto aprašymo formos pavyzdys pateikiamas 2 priede.
2. PLANAVIMAS

2.1. Projekto veiklų planavimas
Šiame etape turėtų būti numatytos projekto uždavinių įgyvendinimo veiklos. Planuojant projekto
veiklas, siūloma taikyti darbų išskaidymo struktūros metodą (angl. Work Breakdown Srtucture, WBS),

18

kurio pagalba pagrindinės projekto veiklos yra išskaidomos į smulkesnes veiklas (darbus). Projekto
veiklos turėtų būti skaidomos iki tokių veiklų, kurias būtų galima įvertinti laiko, sąnaudų ir
atsakomybės aspektais. Projekto veiklų išskaidymo schemos pavyzdys pateiktas 9 paveiksle.
9 paveikslas. Projekto veiklų išskaidymo schemos pavyzdys

2.2. Laiko planavimas
Projekto laikas yra planuojamas sudarant projekto veiklų grafiką (tvarkaraštį). Pirmiausia siūloma
nustatyti išskaidytų projekto veiklų seką ir jų tarpusavio priklausomybę. Projekto veiklų grafike
(tvarkaraštyje) reikėtų nurodyti kiekvienos projekto veiklos pradžią, trukmę ir pabaigą. Nustatant
projekto veiklų įvykdymo trukmę, būtina įvertinti kiekvienos veiklos kompleksiškumą, jai vykdyti
reikalingus žmogiškuosius išteklius ir kitus resursus kt.
Vienas iš dažniausiai taikomų ir nesudėtingiems projektams labiausiai tinkančių projekto laiko
planavimo metodų – tai Ganto diagrama. Ši diagrama parodo išskaidytas projekto veiklas, jų pradžią,
trukmę ir pabaigą, o taip pat – už konkrečios veiklos vykdymą atsakingą asmenį (-is). Ganto
diagramoje galima pažymėti svarbiausių projektų veiklų pabaigos datas (gaires), pagal kurias būtų
stebimas ir kontroliuojamas projekto vykdymas. Viešojo valdymo institucijos gali pasirinkti ir kitus
joms žinomus ir priimtinus projekto veiklų grafiko (tvarkaraščio) sudarymo būdus ir priemones.
Ganto diagramos pavyzdys pateiktas 10 paveiksle.
10 paveikslas. Ganto diagramos pavyzdys
Veikla
1
1. veikla
1.1 veikla
1.2 veikla
1.3 veikla
<…>

Veiklų planas
Veiklos vykdymo mėnuo
2
3
4
5
6

<>

■
■

Atsakingas
asmuo
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2.3. Žmogiškųjų išteklių planavimas
Pasirinkus atitinkamą projektų valdymo organizacinę struktūrą, būtina identifikuoti projektų valdymo
dalyvius ir aprašyti jų pagrindines funkcijas, atsakomybes ir tarpusavio ryšius.
Žemiau pateikiamas galimų projektų valdymo dalyvių sąrašas ir jų vaidmens projektų valdyme
aprašymas. Projektų valdymo dalyvių funkcijų pavydžiai pateikiami 3 priede.


Projektų/procesų valdymo komitetas – asmenų grupė, atsakinga už kelių viešojo valdymo
institucijos įgyvendinamų projektų valdymo koordinavimą. Projektų valdymo komitetas gali
priimti visus sprendimus, susijusius su projektų inicijavimu, planavimu, vykdymu, stebėsena ir
kontrole, bei pabaiga. Projektų valdymo komitetą gali sudaryti ministras, viceministrai, kancleris,
ministro patarėjai, atskirų institucijos administracijos padalinių vadovai.



Projektų valdymo skyrius – atskiras viešojo valdymo institucijos administracijos padalinys,
tiesiogiai pavaldus institucijos vadovui, kancleriui ar kito administracijos padalinio vadovui. Šio
skyriaus funkcijos, struktūra bei vieta organizacinėje struktūroje priklauso nuo viešojo valdymo
institucijos kultūros, brandos lygio ir institucijos vadovo vizijos, kur ir kaip jis mato projektų
valdymą institucijoje.
Pagrindinis Projektų valdymo skyriaus tikslas – kurti, palaikyti, vystyti ir tobulinti projektų
valdymo sistemą. Toks skyrius dažniausiai organizuoja Projektų valdymo komiteto posėdžius,
analizuoja projektų vadovų pateiktas projektų ataskaitas, Projektų valdymo komitetui teikia
apibendrinimus apie projektų įgyvendinimo pažangą, iškilusias rizikas ir problemas, pakeitimus ir
išmoktas pamokas ir pan. Šis skyrius taip pat organizuoja vidinius projektų valdymo mokymus,
teikia su projektų valdymu susijusias konsultacijas, tvarko projektų bylas ir kt.



Projekto kuratorius – asmuo, kurio sprendimu pradedamas/inicijuojamas projektas. Projekto
kuratoriais dažniausiai būna viceministrai, tačiau jais gali būti ir ministro patarėjai,
administracijos padalinių vadovai.



Projekto vadovas – asmuo, kuriam pavesta organizuoti ir kontroliuoti projekto įgyvendinimą.
Projekto vadovas turi siekti taikyti sėkmingo projektų valdymo metodus, atsižvelgdamas į atskiro
projekto specifiką ir jo įgyvendinimo aplinkybes. Projekto vadovą projekto inicijavimo etape skiria
Projektų valdymo komitetas ir (arba) projekto kuratorius.



Projekto valdymo komanda – asmenų grupė, kuri suburiama konkrečiam projektui ir dirba kartu
siekdami užsibrėžtų projekto tikslų ir įgyvendina veiklas, reikalingas projekto rezultatui pasiekti.
Projekto komandą gali sudaryti tiek vieno, tiek kelių institucijos administracijos padalinių
darbuotojai, taip pat kitų institucijai pavaldžių įstaigų darbuotojai bei išoriniai paslaugų tiekėjai,
atliekantys tam tikras projekto užduotis.



Funkcinis vadovas – tai asmuo (pvz. viceministras, kancleris, struktūrinio padalinio vadovas),
kurio pagrindinė atsakomybė projekte – užtikrinti, kad projekto veiklų ir užduočių įgyvendinimui
būtų skirti reikiami žmogiškieji ištekliai.

2.4. Biudžeto planavimas
Projekto biudžetas yra planuojamas parengiant projekto išlaidų lentelę, kurioje turi būti numatytos
visos projekto veiklos ir joms vykdyti reikalingos lėšos. Projekto išlaidų lentelėje gali būti nurodyti
projekto veikloms vykdyti reikalingi žmogiškieji ištekliai, jų valandinis darbo įkainis. Taip pat projekto
išlaidų lentelėje siūloma nurodyti ir kitus projekto veikloms vykdyti reikalingus išteklius ar paslaugas
(pvz. įrangą, išorės ekspertų paslaugas). Projekto išlaidų lentelės informaciją siūloma naudoti atliekant
projekto veiklų įgyvendinimo stebėseną, vykdant projekto išlaidų kontrolę ar atsiskaitant projekto
kuratoriui / vadovui už projekto tarpinius rezultatus.
2.5. Rizikų planavimas
Projekto rizika – galimas projekto rezultatų nuokrypis nuo numatytų rezultatų. Kitaip tariant, projekto
rizika yra tai, kas gali nutikti ir neigiamai paveikti įgyvendinamą projektą12.
12

Projekto priežiūra. VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra. http://cpva.lt, 2010.
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Šiame etape pirmiausia siūloma identifikuoti visas galimas projekto rizikas ir jas suskirstyti į
atitinkamas grupes (žr. 6 lentelę). Vėliau kiekvieną riziką siūloma įvertinti pagal jos pasireiškimo
tikimybę ir galimą poveikį projektui. Šiam vertinimui siūloma taikyti vertinimo skalę „didelis (-ė) /
vidutinis (-ė) / mažas (-a)“. Atlikus projekto rizikų įvertinimą, turėtų būti numatyti jų valdymo
veiksmai, pagal pasirinktas rizikų valdymo strategijas13:


rizikos panaikinimas (pvz. panaikinami projekto rezultatų nukrypimus sąlygojantys veiksniai; iš
esmės pakeičiamas projekto planas);



rizikos sumažinimas (pvz. imamasi išankstinių veiksmų, siekiant sumažinant neigiamą rizikos
poveikį projektui);



rizikos priėmimas (pvz. nešalinami rizikų veiksniai, priimamos rizikų sukeltos pasekmės);



rizikos perdavimas (pvz. rizikų valdymas perduodamas partneriams ar kitoms projekto
suinteresuotosioms šalims).
6 lentelė. Rizikų grupės ir pavyzdžiai14
TECHNINĖS-KOKYBĖS RIZIKOS





per daug ambicingi veiklos tikslai
pasikeitusios technologijos ar jų
nesuderinamumas
nepasiekti projekto kokybės rodikliai
nesilaikoma kokybės reikalavimų ir pan.

PROJEKTO VALDYMO RIZIKOS







ORGANIZACINĖS RIZIKOS






neefektyvus finansų valdymas
dideli suinteresuotųjų šalių poreikiai
neaiškiai įvardinti veiklos prioritetai
darbuotojų kaita
projektų dubliavimasis ir pan.

silpna projekto valdymo metodologija
netinkamai apibrėžti siekiami projekto tikslai
ir rezultatai
neefektyvus laiko ir resursų paskirstymas
projekto komandos kompetencijos trūkumas
nepakankamas projekto plano detalumas
išorės konsultantų poreikis ir pan.
IŠORINĖS RIZIKOS






teisinės bazės pasikeitimai
politinio palaikymo trūkumas
daug projekto rezultatais suinteresuotųjų šalių
ekonominiai/ socialiniai pokyčiai ir pan.

2.6. Kokybės planavimas
Šiame etape siūloma parengti projekto kokybės valdymo planą. Šiame plane reikėtų nurodyti
pasirinktus ir su suinteresuotomis šalimis suderintus kiekvienos projekto veiklos kokybės vertinimo
kriterijus. Projekto kokybės valdymo plane taip pat galėtų būti numatyti projekto veiklų efektyviam
vykdymui užtikrinti reikalingi kokybės valdymo metodai (pvz. sugretinimo metodas, kaštų/naudos
analizė, procesų valdymo schemos ir kt.), už projekto veiklų vykdymo stebėseną ir kokybės kontrolę
atsakingi asmenys ir pan.
2.7. Informacijos sklaidos planavimas
Visuose projekto gyvavimo ciklo etapuose būtina užtikrinti tinkamą informacijos sklaidą tarp visų su
projektu susijusių asmenų: projekto kuratoriaus, projekto vadovo, projekto valdymo komandos
(grupės) narių ir kitų suinteresuotųjų šalių. Šiuo tikslu, siūloma parengti projekto informacijos
sklaidos valdymo planą, kuriame būtų nurodomos projekto suinteresuotosios šalys ir joms numatoma
teikti projekto informacija, nustatoma šios informacijos pateikimo forma, informavimo dažnumas, už
informacijos sklaidą atsakingi asmenys ir kt.

13
14

Šaltinis: Guide to Project Management, PM@UTS Program, University of Thechnlogy Sydney, 2009.
Šaltinis: Guide to Project Management. PM@UTS Program, University of Thechnlogy Sydney, 2009.
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2.8. Projekto valdymo plano parengimas
Projekto valdymo planas yra reikalingas projekto stebėsenai ir kontrolei užtikrinti. Šis planas yra
rengiamas projekto paraiškos pagrindu (žr. 2 priedą). Atsižvelgiant į projekto planavimo etape
surinktus duomenis, projekto paraiška turėtų būti papildyta detalesne informacija apie: projekto
veiklas ir jų vykdymo terminus, projekto išlaidas, projekto rizikas, projekto kokybės ir informacijos
valdymą. Projekto valdymo plano forma pateikiama 4 priede.
3. VYKDYMAS IR KONTROLĖ

3.1. Projekto vykdymas ir pokyčių valdymas
Vykdant projekto veiklas, reikia tinkamai valdyti ne tik identifikuotas projekto rizikas, tačiau įvertinti
ir valdyti pokyčius, galinčius daryti įtaką projektui ir jo rezultatams.
Pokyčiai gali atsirasti bet kuriame projekto gyvavimo etape. Jie gali būti susiję su pasikeitusiais viešojo
valdymo institucijos veiklos prioritetais, nenumatytais laiko apribojimais, rinkos kainų pasikeitimais,
užsitęsusiomis viešųjų pirkimų procedūromis, įvykusiomis klaidomis ir pan. Tinkamam pokyčių
valdymui siūloma numatyti ir vykdyti atitinkamus jų valdymo veiksmus, pavyzdžiui: nuolat stebėti ir
vertinti projekto veiklų grafiko (tvarkaraščio) ir biudžeto pokyčius, konsultuotis su suinteresuotomis
šalimis dėl atsiradusių pokyčių valdymo, fiksuoti pokyčių valdymo gerąją patirtį ir pan.
3.2. Projekto vykdymo stebėsena ir kontrolė
Projekto vykdymo stebėsena ir kontrolė yra atliekama viso projekto gyvavimo metu. Nuolat turi būti
renkama, analizuojama ir vertinama informacija apie projekto veiklų vykdymo eigą. Svarbu nustatyti,
kokia projekto stebėsenos informacija yra reikalinga ir paskirti asmenis, atsakingus už šios
informacijos surinkimą, analizę, vertinimą ir pateikimą projektą prižiūrintiems asmenims. Projekto
vykdymo kontrolė reikalinga tam, kad būtų įvertinta projekto eigos situacija ir numatyti reikalingi
veiksmai sėkmingam projekto vykdymui užtikrinti. Projektų stebėsenos ir kontrolės sritys pavaizduotos
11 paveiksle.
11 paveikslas. Projektų stebėsenos ir kontrolės sritys15

Žemiau pateikiami pavyzdžiai, kaip vykdyti kai kurių projekto sričių kontrolę:
Apimties kontrolė: įvertinti galimus pokyčius ir jų poveikį projektui; suplanuoti papildomas projekto
veiklas; atnaujinti parengtus projekto dokumentus; priimti koreguojančius veiksmus, susijusius su
projekto apimties nustatymu; fiksuoti išmoktas pamokas ir kt.

15

Šaltinis: A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK), Project Management Institute, 2000.
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Tvarkaraščio kontrolė: nustatyti nuokrypius nuo projekto veiklų grafiko (tvarkaraščio) ir jų
priežastis; perskirstyti projekto išteklius; reguliariai peržiūrėti suplanuotas ir vykdomas projekto
veiklas; nustatyti, kurios projekto veiklos buvo įvykdytos ir pagal tai atitinkamai patikslinti projekto
veiklų sąrašą; įvertinti, kurios projekto veiklos turėtų būti papildomai įtrauktos į projekto valdymo
planą; atsižvelgiant į numatytus projekto veiklų kokybės vertinimo kriterijus, įvertinti tarpinius
projekto įgyvendinimo rezultatus ir kt.
Biudžeto kontrolė: nustatyti projekto išlaidų kontrolės procedūrą; stebėti išlaidų srautus; užtikrinti
kokybišką buhalterinių dokumentų tvarkymą; informuoti suinteresuotąsias šalis apie projekto
biudžeto pasikeitimus; reguliariai peržiūrėti ir atnaujinti projekto išlaidų lentelę; numatyti biudžeto
valdymo tobulinimo veiksmus ir kt.
Kokybės kontrolė: atlikti projekto įgyvendinimo metu vykstančių procesų įvertinimą, pašalinti
besidubliuojančius procesus ar procedūras; peržiūrėti pasiektus projekto rezultatus ir įvertinti, kaip
jie atitinka nustatytus projekto veiklų kokybės reikalavimus; analizuoti priežastis, dėl kurių projekto
veiklų kokybės rodikliai nebuvo pasiekti; imtis prevencinių projekto kokybės užtikrinimo veiksmų ir
kt.
Nuo projekto apimties, biudžeto dydžio ir suinteresuotųjų šalių skaičiaus priklauso atsiskaitymo už
projektą tvarka. Atsiskaitymo už projektą tvarka ir formos turėtų būti suderintos su projekto
kuratoriumi. Atsiskaitymui už projektą tinkamos šios priemonės: projekto aprašymas; projekto veiklų
grafikas (tvarkaraštis) ir gairės; projekto valdymo planas; projekto vykdymo ataskaitos (trumpa
informacija apie projekto veiklų grafiką (tvarkaraštį), išlaidas ir rizikas); pažangos posėdžiai
(pateikiama statuso ataskaita, peržiūrima projekto apimtis, laikas, biudžetas ir kt.).
4. BAIGIMAS

Atliekant projekto įvertinimą svarbu nustatyti, ar buvo pasiekti projekto tikslai ir numatyti projekto
rezultatai. Detalesniam projekto įvertinimui siūloma vertinti ne tik projekto rezultatus, tačiau ir
atskirus projekto valdymo procesus (susijusius su laiko, biudžeto, kokybės, išteklių planavimu ir
valdymu). Taip pat siūloma įvertinti projekto įgyvendinimo metu išmoktas pamokas, užfiksuoti gerąją
projekto valdymo patirtį.
Projekto įvertinimo rezultatai turėtų parodyti ar: buvo išspręsta projekto inicijavimo etape iškelta
problema; ar pasiekti planuoti projekto rezultatai; ar projekto išlaidos atitiko planuotąsias; ar projekto
veiklos buvo įgyvendintos pagal numatytą grafiką (tvarkaraštį); ar visos projekto veiklos buvo
įgyvendintos; ar projekto rezultatai atitiko suinteresuotųjų šalių lūkesčius ir pan.
Projektas užbaigiamas parengiant projekto pabaigos ataskaitą, kurioje turėtų būti nurodyta ši
informacija: projekto pavadinimas ir trumpas projekto aprašymas; projekto uždaviniai ir informacija
apie jų pakeitimus; projekto rezultatai; suvaldytų rizikų aprašymas, išmoktos pamokos ar kita aktuali
su projekto įgyvendinimu susijusi informacija. Projekto pabaigos ataskaitos formos pavyzdys
pateikiamas 5 priede.
Projekto pabaigoje turi būti konstatuota, kad: visi darbai yra atlikti ir pasiekti numatyti rezultatai;
tinkamai įforminti projekto dokumentai ir užtikrintas jų saugojimas; užfiksuotos projekto
įgyvendinimo metu išmoktos pamokos; atsiskaityta su paslaugų teikėjais; nutrauktos darbo sutartys
su projekte dalyvavusiais asmenimis ir kt.
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V. PROCESŲ VALDYMO ŽINGSNIAI

1. IDENTIFIKAVIMAS
1.2. Identifikuoti procesus
Pirmiausia siūloma aiškiai įvardinti viešojo valdymo institucijos viziją, misiją ir veiklos tikslus. Po to,
siūloma identifikuoti visus viešojo valdymo institucijos veiklos procesus, vykdomus jos tikslams
pasiekti ir uždaviniams įgyvendinti, ir juos suskirstyti į atitinkamas grupes, pavyzdžiui16:




pagrindiniai procesai – tiesiogiai susiję su institucijos specialiųjų funkcijų atlikimu, kai
sukuriamas tam tikras veiklos rezultatas, turintis pridėtinę vertę vidaus ir išorės vartotojams;
vadybiniai – susiję su institucijos veiklos strateginiu planavimu, veiklos stebėsena, kontrole,
kokybės užtikrinimu;
pagalbiniai – susiję su institucijos bendrųjų funkcijų atlikimu (žmogiškųjų, finansų, informacinių
ir ryšių technologijų, viešųjų pirkimų ir kt.).

Viešojo valdymo institucija, atsižvelgdama į savo veiklos specifiką gali pasirinkti ir kitokius procesų
skirstymo į grupes kriterijus (pvz. procesai susiję su paslaugų teikimu, asmenų aptarnavimu ir pan.).
Kiekvienai identifikuotai veiklos procesų grupei (pagrindiniai, vadybiniai ir pagalbiniai procesai)
siūloma paskirti atsakingą asmenį (proceso kuratorių, valdytoją ar pan.). Paskirtas asmuo turėtų
nustatyti proceso subprocesus (žemesnio lygmens, proceso sudėtinius procesus) ir paskirti už
subrocesų koordinavimą/valdymą atsakingus asmenis. Tokiu būdu yra sukuriama procesų „piramidė“,
parodanti atskiro proceso ir su juo susijusių procesų ryšį. Procesų „piramidės“ pavyzdys pateiktas
12 paveiksle.
12 paveikslas. Procesų „piramidės“ pavyzdys

16

Šaltinis: Guidance on the Concept and Use of the Process Approach for management systems. ISO, 2008.
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1.3. Parengti procesų aprašus ir schemas
Identifikavus ir sugrupavus procesus, turėtų būti parengti procesų aprašai ir nubraižytos procesų
schemos. Viešojo valdymo institucija, atsižvelgdama į savo struktūrą, veiklos specifiką, procesų
kompleksiškumą ir sudėtingumą, pati nusprendžia, kuriuos procesus jai būtina aprašyti ir tobulinti.
Pirmiausia siūloma parengti procesų schemas. Srauto schemos yra vienas populiariausių ir
paprasčiausiai taikomų proceso atvaizdavimo būdų. Srauto schemoje grafiškai iliustruojama proceso
struktūra ir logika. Tiksliai sudaryta srauto schema parodo, kaip realiai vyksta procesas, leidžia jį
analizuoti ir nustatyti jo trūkumus. Sutartiniai srauto schemos simboliai ir jos sudarymo algoritmas
pateikiamas 6 priede.
Rengiant srauto schemą kartu rekomenduojama rengti ir proceso aprašą. Proceso apraše turėtų būti
nurodytas proceso pavadinimas, už procesą atsakingas asmuo, proceso apimtis, rezultatai, proceso
dalyviai, proceso rezultatų tiesioginiai vartotojai, galimos proceso rizikos ir kt. Proceso aprašo formos
pavyzdys pateikiamas 7 priede.
Parengtus procesų aprašus siūloma sunumeruoti (sukoduoti/registruoti), kad bet kurį procesą pagal
jam būdingus požymius būtų galima lengvai atpažinti ir surasti. Taip pat, su parengtais procesų
aprašais turėtų būti supažindinta viešojo valdymo institucijos vadovybė, kiti institucijos darbuotojai.
Procesų aprašai ir procesų schemos gali būti integruojamos į informacinę procesų valdymo sistemą
(jei tokią sistemą viešojo valdymo institucija turi ar kuria).
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad galutinis proceso aprašas gali būti parengtas tik atlikus visus proceso
valdymo žingsnius. Kadangi procesų valdymas yra pagrįstas nuolatiniu procesų tobulinimu, kartą
parengti procesų aprašai turėtų būti nuolat peržiūrimi ir atsižvelgiant į procesų analizės rezultatus ir
patobulintus proceso veiksmus – atitinkamai atnaujinami.
2. PLANAVIMAS
2.1. Nustatyti procesų vertinimo kriterijus
Šiame etape siūloma nustatyti procesų vertinimo kriterijus. Vertinimo kriterijai turėtų būti aiškūs,
lengvai pamatuojami ir rodyti norimą pasiekti rezultatą. Vertinimo kriterijai gali būti susiję su: laiko
parametrais (pvz. trumpesnis paslaugos suteikimo laikas), vartotojų poreikių patenkinimu (pvz.
visuomenės pasitenkinimas teikiamos paslaugos kokybe (proc.), išlaidų sumažėjimu ir pan.
2.2. Nustatyti reikalingus išteklius ir suinteresuotąsias proceso šalis
Šiame etape siūloma nustatyti visus sėkmingam proceso vykdymui reikalingus išteklius:
žmogiškuosius, finansinius, materialinius, informacinius, ir kt. Taip pat, siūloma identifikuoti visas
proceso suinteresuotąsias šalis, nustatyti jų poreikius ir kur įmanoma, juos susieti su proceso
rezultatais.
Planuojant žmogiškuosius išteklius, turėtų būti identifikuoti reikalingi procesų valdymo dalyviai,
aprašytos jų funkcijos, atsakomybės ir tarpusavio ryšiai. Žemiau pateikiamas galimų procesų valdymo
dalyvių sąrašas ir jų vaidmens projektų valdyme trumpas aprašymas.
Procesų valdymo dalyviai:


Proceso kuratorius – asmuo, atsakingas už: 1) nuolatinį proceso kiekybinį ir kokybinį vertinimą;
2) proceso reikalingumo įvertinimą; 3) proceso tobulinimo sprendimų priėmimą. Proceso
kuratorius yra atsakingas už proceso metu sukuriamų galutinių rezultatų reikalingumą ir viso
proceso efektyvumą.



Proceso valdytojas – asmuo, atsakingas už: 1) galutinio proceso rezultato sukūrimą laiku ir
minimaliomis sąnaudomis; 2) tinkamą jam priskirto veiklos proceso valdymą ir nuolatinį proceso
gerinimą. Proceso valdytojas yra atsakingas už kokybiškų galutinių proceso rezultatų pateikimą ir
proceso efektyvumą. Jis turi teisę reikalauti iš proceso dalyvių, kad šie jiems numatytą veiklą
atliktų laiku ir kokybiškai.

25



Procesų valdymo grupė (komanda) – laikinai sudaryta darbo grupė, kurios tikslas yra
išanalizuoti konkrečios srities veiklą ir ją aprašyti kaip veiklos procesą (parengti jo schemą ir
aprašymą). Į šią grupę galėtų būti įtraukti skirtingų institucijos administracijos padalinių atstovai,
atsakingi už atskirų institucijoje vykdomų procesų vykdymą/valdymą. Procesų valdymo grupės
(komandos) nariai turėtų turėti ne tik su atskirų procesų vykdymu susijusių specialiųjų žinių,
tačiau ir būti susipažinę su kokybės vadybos standartų/metodų taikymo principais ar turėti jų
diegimo institucijoje patirties.



Proceso administratorius – tai asmuo (institucijos administracijos padalinio darbuotojas), kuris
aprašo konkretų procesą, nuolat renka informaciją pagal proceso vertinimo kriterijus ir,
atsižvelgdamas į proceso kuratoriaus ar valdytojo priimtus sprendimus, tikslina proceso schemą.



Proceso vykdytojas – tai asmuo, jų grupė ar atskiras institucijos administracijos padalinys,
atsakingi už konkrečios veiklos (ar keleto jų) įvykdymą arba prisidedantys prie jų įvykdymo.
Proceso vykdytojas yra atsakingas už jam pavestos veiklos atlikimą laiku ir kokybiškai, bet nėra
atsakingas už viso veiklos proceso rezultatą.

2.3. Patikrinti procesą
Šiame etape siūloma patikrinti, ar visi procesai yra identifikuoti ir tinkamai aprašyti. Svarbiausia,
tinkamai įvertinti, ar procesai ir jų rezultatai atitinka institucijos veiklos tikslus ir suinteresuotųjų
šalių poreikius. Taip pat siūloma proceso aprašą suderinti su atitinkamo proceso schema. Labai svarbu
stebėti, ar veikla vykdoma taip, kaip aprašyta proceso apraše ir pavaizduota jo schemoje.
3. VYKDYMAS
Sėkmingas procesų vykdymas didžiąja dalimi priklauso nuo juos vykdančių darbuotojų kompetencijos.
Atsižvelgiant į tai, siūloma numatyti ir taikyti priemones, susijusias su procesus vykdančių darbuotojų
kompetencijų stiprinimu, darbuotojų skatinimu, jų įtraukimu į procesų tobulinimą. Šiame etape taip
pat siūloma numatyti procesų stebėsenos mechanizmą, paskirti už procesų stebėseną ir kontrolę
atsakingus asmenis ir kt.
4. ANALIZĖ
Kruopščiai atlikta proceso analizė leidžia identifikuoti perteklinius, su kitais procesais
besidubliuojančius veiksmus, o taip pat parodo kitus proceso trūkumus. Atliekant kompleksinę visų
viešojo valdymo institucijos procesų analizę, sudaroma galimybė matyti bendrą procesų vaizdą ir
priimti sisteminius sprendimus institucijos procesams patobulinti. Atliekant procesų analizę, siūloma
vadovautis tokia seka: 1) išanalizuoti visus proceso veiksmus; 2) įvertinti kiekvieno proceso veiksmo
reikalingumą; 3) nustatyti proceso veiksmo pridėtinę vertę galutiniam proceso rezultatui; 4) įvertinti
veiksmo atsisakymo pasekmes; 5) įvertinti kelių veiksmų apjungimo galimybes ir pan.
5. TOBULINIMAS
Atlikus proceso analizę ir nustačius proceso trūkumus – būtina numatyti proceso tobulinimo
veiksmus. Viešojo valdymo institucija gali pasirinkti jai priimtiną proceso tobulinimo būdą ir
priemones. Žemiau pateikiama keletas galimų proceso tobulinimo variantų17:




17

proceso supaprastinimas (optimizavimas) – kai atsisakoma besidubliuojančių,
persidengiančių, pasikartojančių proceso veiksmų; procesas yra tobulinamas atsižvelgiant į
suinteresuotųjų šalių poreikius (pvz. taikant LEAN metodiką, 6 Sigma metodą, Subalansuotų
rodiklių metodą, Bendrojo vertinimo modelį ir kt.);
proceso automatizavimas – kai standartizuojami procesų veiksmai ir jiems atlikti
naudojamos informacinių ir ryšių technologijų priemonės (pvz. diegiamos informacinės
veiklos valdymo sistemos);

Harmon P. Business Process Change – A Manager's Guide to Improving, Redesigning, and Automating processes, 2003.
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proceso pertvarkymas – taikomas, kai nepavyksta optimizuoti proceso ir reikalinga jį iš
esmės pakeisti. Proceso pertvarkymas dažniausiai siejamas su institucijos struktūrine
pertvarka ar kitais esminiais organizaciniais pokyčiais.

Pasirinkus proceso tobulinimo būdą ir numačius konkrečius proceso tobulinimo veiksmus,
rekomenduojama parengti procesų tobulinimo planą. Šiame plane turėtų būti nurodyti atskirų procesų
trūkumai ir pagal juos sugrupuoti procesų tobulinimo veiksmai. Procesų tobulinimo plane taip pat
turėtų būti nurodyti tobulinimo veiksmų įgyvendinimo terminai, atsakingi veiksmų vykdytojai, lėšų
poreikis, o taip pat kita su procesų valdymo tobulinimu susijusi informacija. Įgyvendinus procesų
tobulinimo plane numatytus veiksmus, turėtų būti patikslinti / atnaujinti procesų aprašai. Procesų
tobulinimo plano formos pavyzdys pateikiamas 8 priede.
Procesų valdymas ir tobulinimas yra paremtas kokybės vadyboje plačiai taikomu PATV (PLANUOK,
ATLIK, TIKRINK, VEIK) metodu (žr. 13 paveikslą). Juo remiantis, proceso veiksmai yra planuojami,
atliekami, vertinami ir, atsižvelgiant į vertinimo rezultatus, atitinkamai tobulinami. Taip palaikomas
nuolatinis proceso tobulinimo ciklas.
13 paveikslas. PATV ciklo schema
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VII. PRIEDAI
1 priedas
MATRICINĖS PROJEKTŲ VALDYMO STRUKTŪROS SCHEMA18

18

Šaltinis: Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos Projektų valdymo skyriaus informacija.

2 priedas
PROJEKTO PARAIŠKA
PROJEKTO PAVADINIMAS
PROJEKTO TIKSLAS
PROJEKTO PAGRINDIMAS
RYŠYS SU KITAIS PROJEKTAIS
PROJEKTO UŽDAVINIAI
PROJEKTO APIMTIS
Projekto veiklos

Projekto sėkmės sąlygos

Projektą ribojantys veiksniai

PROJEKTO VALDYMO STRUKTŪRA
Projekto
kuratorius

Projekto
vadovas

Projekto valdymo
komanda

Projekto valdymo
komitetas

<...>

SUINTERESUOTOSIOS ŠALYS
Fizinio asmens vardas,
pavardė /
Juridinio asmens
pavadinimas

Suinteresuotosios
šalies tipas
(pvz.: paslaugų
vartotojas,
darbuotojas)

Vaidmuo projekte
/poveikis projektui

Reikalavimai projektui/
laukiami rezultatai /
projekto sėkmės
kriterijai

PRELIMINARUS PROJEKTO VEIKLŲ GRAFIKAS
Veiklos

Data

Rezultatai

PRELIMINARUS PROJEKTO BIUDŽETAS
Veiklos/rezultatai

Data

Reikalingos lėšos

PRELIMINARIOS PROJEKTO RIZIKOS
Rizika

Rizikos pasireiškimas/poveikis
(aukštas/vidutinis/žemas)

Rizikos valdymo strategija

3 priedas
PROJEKTŲ VALDYMO DALYVIŲ FUNKCIJŲ PAVYZDŽIAI
Projekto kuratorius:







inicijuoja projektą, nustato projekto idėją / tikslą, preliminarų projekto įvykdymo terminą,
vykdomų projektų prioritetus
skiria projekto vadovą ir tvirtina projekto valdymo komandos sudėtį
tvirtina projekto aprašymą, projekto valdymo planą, projekto pakeitimus ir projekto pabaigos
ataskaitą
kontroliuoja projekto planavimo ir vykdymo eigą, projektų valdymo plane nustato kritinius
projekto taškus, skirtus tarpiniams rezultatams patikrinti
kartu su projektų valdymo komitetu rekomenduoja ir (arba) paskiria projekto vadovą
sprendžia projekte kilusius konfliktus (išteklių, biudžeto ir tvarkaraščio) ir kt.

Projekto vadovas:







dalyvauja rengiant projekto paraišką, organizuoja projekto valdymo plano parengimą, pristato jį
projektų valdymo komitetui ir teikia tvirtinti projekto kuratoriui
formuoja projekto valdymo komandą, skiria jai užduotis ir užtikrina kokybišką jų įvykdymą laiku
atlieka projekto veiklų vykdymo kontrolę ir priežiūrą
organizuoja projekto pabaigos ataskaitos parengimą, pristato ją projekto valdymo komitetui ir
teikia tvirtinti projekto kuratoriui
prireikus inicijuoja projekto valdymo plano pakeitimus
informuoja projekto kuratorių apie projekto eigą, potencialias rizikas ar problemas ir
rekomenduoja rizikų valdymo veiksmus ir kt.

Projektų valdymo skyrius:






vykdo projektų valdymo stebėseną, administruoja projektų valdymo informacinę sistemą (jeigu
tokia yra sukurta), joje registruoja naujus projektus, tobulina projektų valdymo sistemą (procesus,
metodiką, įrankius), prireikus kuria ir diegia naujus projektų valdymo sistemos elementus
teikia metodinę pagalbą projektų vadovams bei projektų valdymo komandų nariams, techniškai
aptarnauja projektų valdymo komitetą
atlieka pirminį projektų paraiškų, projektų valdymo planų ir projektų pabaigos ataskaitų
vertinimą
prireikus organizuoja projektų valdymo mokymus, vykdo gerosios projektų valdymo praktikos
sklaidą institucijoje ir tarp kitų institucijų
stebi projektų įgyvendinimo terminus ir eigą ir kt.

Projektų valdymo komitetas:











inicijuoja projektą ir svarsto jo idėją
skiria projekto kuratorių
atlieka projekto paraiškos ir projekto valdymo plano vertinimą
analizuoja ir vertina projekto eigą, teikia pasiūlymus dėl projekto vykdymo
nagrinėja projekto pabaigos ataskaitą ir teikia pasiūlymus dėl jos patikslinimo
svarsto projektų valdymo skyriaus, projektų valdymo komandų narių pateiktus pasiūlymus dėl
projektų valdymo sistemos tobulinimo
koordinuoja ir prižiūri projektų įgyvendinimą, prižiūri ar projektai atitinka institucijos veiklos
planavimo dokumentus, koordinuoja projektų pakeitimų valdymą
skirsto žmogiškuosius, finansinius ir kitus projektams įgyvendinti reikalingus išteklius
pritaria projektų pabaigai bei sprendžia dėl projekto stebėsenos pasibaigus projektui
peržiūri projektų rizikas ir užtikrina jų kontrolę ir kt.

Projekto valdymo komanda:







dalyvauja rengiant projekto valdymo planą ir jį įgyvendina
vykdo projekto vadovo paskirtas projekto užduotis/veiklas ir teikia informaciją projekto vadovui
apie šių veiklų vykdymo eigą ir rezultatus
teikia pasiūlymus projekto vadovui dėl projekto plano tikslinimo
rengia projekto pabaigos ataskaitą ir pan.
atsiskaito projekto vadovui už projekto darbus ir projektui skirtą laiką

Funkcinis vadovas:





teikia informaciją projekto vadovui apie galimus projekto valdymo komandos dalyvius, jų
kompetenciją ir užimtumą
dalyvauja planuodamas projekto veiklas ir derina su projekto vadovu jam pavaldžių asmenų darbą
projekte (darbų apimtys, laikas);
sudaro sąlygas paskirtiems asmenims atlikti numatytas projekto užduotis pagal patvirtintą
projekto planą
perskirsto jam pavaldžių darbuotojų darbo krūvį, atsižvelgdamas į jų užimtumą projektinėje
veikloje ir kt.

4 priedas

PROJEKTO VALDYMO PLANAS
PROJEKTO PAVADINIMAS
PROJEKTO TIKSLAS
PROJEKTO PAGRINDIMAS
RYŠYS SU KITAIS PROJEKTAIS
PROJEKTO UŽDAVINIAI
PROJEKTO APIMTIS
Projekto veiklos

Projekto sėkmės sąlygos

Projektą ribojantys veiksniai

PROJEKTO VALDYMO STRUKTŪRA
Projekto
kuratorius

Projekto
vadovas

Projekto valdymo
komanda

Projekto valdymo
komitetas

<...>

SUINTERESUOTOSIOS ŠALYS
Fizinio asmens vardas,
pavardė /
Juridinio asmens
pavadinimas

Suinteresuotosios
šalies tipas
(pvz.: paslaugų
vartotojas,
darbuotojas)

Vaidmuo projekte
/poveikis projektui

Reikalavimai projektui/
laukiami rezultatai /
projekto sėkmės
kriterijai

PROJEKTO VEIKLŲ GRAFIKAS
Veiklos

Data

Rezultatai

PROJEKTO IŠLAIDŲ LENTELĖ
Projekto
veikla

Prekių ir paslaugų išlaidos
Vieneto
Skaičius
Iš viso išlaidų
kaina (Lt)
(vnt.)

Žmogiškųjų išteklių išlaidos
Valandos
Skaičius Iš viso išlaidų
kaina (Lt) (val.)

PROJEKTO RIZIKOS
Rizika

Rizikos
Rizikos poveikis
pasireiškimas (aukštas (aukštas /vidutinis

Rizikos valdymo Atsakingas
strategija
asmuo

/vidutinis/žemas)

/žemas)

KOKYBĖS VALDYMO PLANAS
Projekto veikla

Veiklos įgyvendinimo
kokybės rodiklis

Kokybės valdymo būdas
/ metodas

Atsakingas asmuo

Informacijos pateikimo
forma

Informacijos
pateikimo dažnis /
terminai

INFORMACIJOS SKLAIDOS PLANAS
Suinteresuotoji
šalis

Pateikiama
informacija

KITA AKTUALI INFORMACIJA

5 priedas

PROJEKTO PABAIGOS ATASKAITA
PROJEKTO PAVADINIMAS
PROJEKTO TIKSLAS
PROJEKTO UŽDAVINIAI
PROJEKTO REZULTATAI
Rezultatas
(planuotas ir pasiektas)

Išlaidos
(planuotos ir
patirtos)

Terminas
(planuotas ir
įvykdytas)

Atitikimas kokybės
rodikliams

INFORMACIJA APIE PROJEKTO VALDYMO KOMANDĄ IR JOS PAKEITIMUS

INFORMACIJA APIE PROJEKTO VEIKLŲ VYKDYMĄ IR VEIKLŲ PAKEITIMUS

INFORMACIJA APIE PROJEKTO IŠTEKLIŲ VALDYMĄ

INFORMACIJA APIE PROJEKTO RIZIKŲ VALDYMĄ

ĮGYTA PATIRTIS
Projekto etapas

Kas pavyko?

Kas nepavyko?

KITA AKTUALI SU PROJERKTO VYKDYMU SUSIJUSI INFORMACIJA

Pasiūlymai

6 priedas
SUTARTINIAI SRAUTO SCHEMOS SIMBOLIAI IR JOS SUDARYMO ALGORITMAS

Aptarkite
procesą

A

Ar yra
ankstesnė
versija?
NE

Išnagrinėkite
ankstesnę versiją
TAIP
Aprašykite
pirmą veiksmą

Apibūdinkite
proceso etapus

Apibrėžkite
proceso ribas
TAIP

Ar yra
variantų?

Pasirinkite
variantą ir tęskite

NE
TAIP
Ar aiškus
kitas
veiksmas?

Aprašykite jį ir
tęskite

NE
TAIP
Sutartiniai srauto schemos simboliai:
Pradžios ir pabaigos
etapai

Ar liko
variantų?

Ar tai
paskutinis
veiksmas?
NE

NE
Aprašykite kitą
veiksmą

Pasitikrinkite
schemą

Sprendimas su
alternatyvomis
Ar nėra
paslėptų
veiksmų?

TAIP
Veiksmo aprašymas
NE
Srauto kryptis

B
Rašytinis
dokumentas

Paruoškite
schemos aprašą

7 priedas

PROCESO APRAŠAS
PROCESO NUMERIS /KODAS
PROCESO PAVADINIMAS
UŽ PROCESO VYKDYMĄ
ATSAKINGAS ASMUO
PROCESO PASKIRTIS/TIKSLAS
PROCESO REZULTATAI
PROCESO REZULTATŲ
VARTOTOJAI
PROCESO SUINTEREUOSOSIOS
ŠALYS
PROCESO RIZIKOS
PROCESO VERTINIMO
KRITERIJAI
PROCESO VEIKSMAI
Nr.

Proceso veiksmo
pavadinimas

Proceso veiksmo
aprašymas

Rezultatai

Atsakingi
asmenys

Pastabos/ naudingos
nuorodos

8 priedas
PROCESŲ TOBULINIMO PLANAS
PROCESO PAVADINIMAS
UŽ PROCESO VYKDYMĄ
ATSAKINGAS ASMUO
Proceso
trūkumai
1.
2.
3.
<...>

Proceso tobulinimo
veiksmai

Lėšų poreikis

Įvykdymo
terminas

Atsakingas
vykdytojas

