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Įvadas
Tarpusavyje priklausoma ekonomika atsirado dėl globalizacijos, todėl organizacijos, kurios
nori prisitaikyti ir sėkmingai gyvuoti naujojoje aplinkoje, turi pasikeisti iš esmės. To
pasekoje jos ima vykdyti visą spektrą įvairiausių tarptautinių projektų.
Įvairūs projektai yra svarbūs atskiriems asmenims, organizacijoms ir ekonomikoms.
Atskiriems asmenims projektų valdymas gali tapti vienu iš didžiausių iššūkių jų karjeros
kelyje. Projektai taip pat tapo viena populiariausių priemonių tiek viešosioms, tiek
privačioms organizacijoms. Projektų valdymas padeda patobulinti vidines organizacijos
veiklas, greitai reaguoti į atsirandančias galimybes, pasiekti proveržį technologijų srityje,
pagerinti naujų produktų kūrimą ir kur kas lengviau susitvarkyti su iššūkiais,
atsirandančiais produkto verslo aplinkoje. Kalbant apie atskirų šalių ekonomikas, projektų
įgyvendinimas įtakoja šalių socialinę, ekonominę ir kultūrinę plėtrą.
Dėl globalizacijos tendencijos, susijungimų ir įsigijimų konsultavimo bei įėjimo į rinką
projektai tampa vis dažnesni. Projektų valdymas, ypač tarptautinių projektų valdymas,

tampa svarbiausiu veiksniu, šiandien lemiančiu tarptautinių organizacijų verslo operacijų
sėkmę.
Internacionalizavimo (sutarptautinimo) konsultantai bei internacionalizavimo klausimais
užsiimantys asmenys visų rūšių mažose ir vidutinėse įmonėse turi žinoti tarptautinių
projektų valdymo pagrindus, kurie apima technologines paslaptis (angl. know-how) ir
asmeninius sugebėjimus, kad būtų galima įgyvendinti aukštos kokybės projektus su iš
anksto numatytomis sąmatomis ir laiko apribojimais. Be šių pagrindų dar svarbu yra
įsisavinti geriausią tarptautinių projektų valdymo patirtį, kuri apima skirtingas šalis,
skirtingas geografines vietoves bei kultūrinę įvairovę ir kuri taip pat analizuoja realias
gyvenimiškas situacijas, kuomet tam tikri projektų valdymo aspektai yra išsprendžiami
konkrečioje organizacijoje ar pramonės šakoje.
Čia atsiveria didelės galimybės iki minimumo sumažinti nereikalingą laiko ir pastangų
švaistymą kiekviename projekte ir todėl projektų valdymas yra toks svarbus.

I. Tarptautiniai projektai ir tarptautinių projektų valdymas
Sąvoka “projektas” turi keletą bendrųjų apibrėžimų. Projekto apibrėžimai skiriasi žymiai ir
atspindi skirtingus žmonių supratimus apie projektus. Pasak Ternerio, projektas “yra
veikla, kuomet žmogiškieji, materialieji ir finansiniai ištekliai yra panaudojami naujoviškai
atliekant tam tikrų sąlygų reikalaujantį darbą, esant lėšų ir laiko apribojimams, norint
pasiekti naudingus rezultatus, numatytus kiekybiniais ir kokybiniais tikslais” (Turner, J.
Rodney. 1993. The Handbook of Project-based Management: Improving the Processes for
Achieving Strategic Objectives, p. 8).
Yra įvairių projektų atsiradimo priežasčių, tai yra ir rinkos paklausa, verslo poreikis,
strategijos įgyvendinimas, vartotojų reikalavimai, nauja technologija, nauji įstatymai,
veiklos vadyba, visuomenės poreikiai.
Visi projektai turi tris pagrindines charakteristikas, nors šios charakteristikos skirtinguose
projektuose gali būti skirtingos reikšmės. Taigi projektai yra riboti, unikalūs ir rizikingi.
Projektai yra riboti. Taip pat kiekvienas projektas turi būti laikinas. Kalbant bendrai,
projektai turi turėti aiškiai apibrėžtą pradžią ir pabaigą, nors tikrovėje tokie apribojimai
dažnai būna neapibrėžti.
Antroji pagrindinė projektų savybė yra jų unikalumas. Skirtingi projektai turi savo tikslus,
juos galima panaudoti skirtingoje aplinkoje arba juos gali įgyvendinti skirtingos
organizacijos. Projektų unikalumas slypi tame, kad tai yra neįprasta veikla.
Kadangi projektai yra nekasdienė veikla, tai gali įnešti tam tikro neapibrėžtumo. Tai reiškia,
kad reikia prisiimti riziką ir valdyti ją.
Organizacinės struktūros sudėtingumas, naudojimasis tik ribotais ištekliais, išskirtinė
atsakomybė, komandinio darbo reikalavimai bei lyderių sėkmingo darbo įgūdžiai yra
papildomos projektų ypatybės, kurios taip pat yra svarbios.

Norint sukurti sėkmingą projektą, negalima praleisti tam tikrų sudedamųjų elementų –
veiklos sritis, trukmė ir kaina. Jie vaidina svarbų vaidmenį ir turi atsakyti į šiuos klausimus:
Veiklos sritis: koks darbas bus atliktas kaip dalis projekto? Kokio unikalaus produkto,
paslaugos ar rezultato klientas ar rėmėjas tikisi iš projekto?
Trukmė: kiek laiko užims įgyvendinti projektą? Koks yra projekto grafikas?
Kaina:: kiek kainuos įgyvendinti projektą? Koks yra projekto biudžetas?
Patyrę projektų vadovai turi žinoti, kuris iš tų kelių pagrindinių projekto elementų yra pats
svarbiausias. Jei svarbiausias elementas yra trukmė, tuomet pirminė veiklos sritis ir/ar
kaina gali būti pakeistos ir neatitikti pirminio plano. Jei svarbiau yra veiklos sritis, tuomet
trukmės ir/ar kainos tikslai gali būti pakoreguoti. Jei yra labai svarbu pasiekti trukmės ir
kainos tikslus, tuomet turi būti koreguojama veiklos sritis.
Tarptautiniai projektai nesiskiria nuo standartinių projektų, kai kalbama apie principinius
organizacijos, pramonės šakos, padėties vertybių skalėje ir trukmės aspektus. Skirtumai
atsiranda kalbant apie projekto paskirtį, veikimo sritį, pagrindinius suinteresuotus asmenis
ir rizikos dydį. Tarptautiniai projektai apima keletą vietovių, organizacijų ir verslo vienetų.
Taip pat jie paprastai būna kur kas sudėtingesni, dinamiškesni ir prisiima kur kas didesnę
riziką nei „standartinis“ projektas.
Tarptautinis projektas turi atsižvelgti į suinteresuotų šalių skirtingumą turint omeny jų
nacionalinę, organizacinę ir darbo kultūrą, kalbą bei švietimo aplinką. Skirtingų šalių
įstatymai taip pat vaidina svarbų vaidmenį vykdant tarptautinius projektus.
Organizacijos turi rūpestingai naudoti projektams skirtus išteklius, kad projektų rezultatai
būtų vertingi.
Projektų valdymas yra žinių, įgūdžių, priemonių ir metodų pritaikymas projekto veikloje
tam, kad būtų patenkinti projekto reikalavimai. Tai yra procesas, kurio metu projektai yra
įvardinami, suplanuojami, stebimi, kontroliuojami ir įgyvendinami tam, kad būtų gauta
numatyta nauda. Projekto valdymas taip pat yra ir viso proceso ir jame dalyvaujančių
asmenų valdymas. Be to, į projekto valdymą įeina ir metodas, kuris palaipsniui mažina
projekto sudėtingumą ir užtikrina, kad yra laikomasi nurodytos projekto kainos, kokybės ir
efektyvumo.
Projekto pradžios ir pabaigos apjungimui yra skirtos kelios pakopos. Jos yra žinomos kaip
projekto gyvavimo ciklas arba projekto valdymo gyvavimo ciklas. Projekto gyvavimo
ciklas kalba apie projekto kūrimo etapus. Šie gyvavimo ciklai yra labai svarbūs, nes jie
parodo loginę schemą, kuri valdo projektą. Jie taip pat padeda mums susikurti planus,
kurių pagalba mes įgyvendiname projektą. Be to, jie padeda mums nuspręsti, kada reikia
skirti išteklius projektui, kaip įvertinti projekto pažangą ir kitus svarbius dalykus.
Projekto gyvavimo ciklas susideda iš keturių pagrindinių etapų: inicijavimo, planavimo,
vykdymo/kontroliavimo ir užbaigimo (1 pav.).
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1 pav. Projekto gyvavimo ciklas
(Šaltinis: Kőster, K. 2010. International Project Management, p.6)
Kiekvienas etapas yra pažymimas pasiektu vienu ar daugiau rezultatų, tai yra,
apčiuopiamu darbu, kurį galima patikrinti, pavyzdžiui, projekto įgyvendinamumo ataskaita,
darbo paskirstymo struktūra, projekto tinklas arba galutinis projekto produktas.
Tarptautinio projekto pradžioje yra būtina suformuluoti kūrybingumo sąvoką. Tai yra
vadinamas inicijavimo etapas. Į inicijavimo arba taip vadinamą pradinio smūgio etapą
įeina pagrindinis rezultatas ir pasiūlymai projektui. Pasiūlymai projektui paprastai apima
informaciją apie projekto reikalavimus ir reikiamus išteklius. Labai svarbu nuo pat pradžių
išsiaiškinti, ką projektas turi daryti ir ko ne. Projekto inicijavimo etapas prasideda nuo
idėjos, organizacijos strategijos, rinkos paklausos, vartotojų reikalavimų ir globalizacijos
teikiamų galimybių. Šio etapo metu yra nustatoma pagrindinė projekto misija ir veikimo
sritis, įvardijami reikalingi ištekliai ir užregistruojami pagrindiniai projekto dalyviai, kurie
remia projekto plėtrą. Projekto inicijavimo etapas ir jos rezultatas – pasiūlymai projektui –
vaidina svarbų vaidmenį siekiant tarptautinio projekto sėkmės. Kai inicijavimo etape jau yra
nuspresti projekto realizavimo būdai, organizacija turi susikoncentruoti į projekto
įgyvendinimo pasiruošimo detales.
Projekto planavimo etape reikia nuspręsti, kas turi būti padaryta, kad būtų įvardinti
projekto tikslai. Šio etapo metu turi būti sukurti pagrindiniai projekto planai ir tvarkaračiai,
kurie reguliuos projekto vystymosi procesą (2 pav.).

2 pav. Tarptautinio projekto planavimo procesas
(šaltinis: Kőster, K. 2010. International Project Management, p.130)
Be to, šioje pakopoje yra svarbu sukurti visus konkrečius reikalavimus, principines
schemas, grafikus ir kitus planus. Atskiros projekto dalys, dažnai vadinamos darbo
paketais, turi būti išskaidytos, kiekvienam žmogui turi būti paskirtos individualios užduotys
ir visas darbo įvykdymo procesas turi būti aiškiai aprašytas. Projekto planavimo išdavoje
turi būti parengtas projekto valdymo planas ir įvardinti ištekliai, kurių reikės projekto
įgyvendinimui. Tačiau greitai besikeičiančioje aplinkoje planuoti yra sudėtinga ir planavimą
reikia peržiūrėti, nuolat atsižvelgiant į daugybę pasikeitimų.
Įgyvendinimo arba vykdymo etape turi būti atliktas pagrindinis projekto darbas. Į tai įeina
projekto plano įgyvendinimas, jo stebėjimas ir kontroliavimas. Dėl to tai yra pats ilgiausias
etapas iš keturių. Kadangi planavimo etapas yra labai svarbus, tai jo kokybė atsiliepia
įgyvendinimo etape. Jei kryptis yra nustatyta teisingai, tai įgyvendinimo etapas vyksta
sklandžiai. Tam, kad tai įvyktų, reikia kontroliuoti visą projektą nuo pat pradžių. Visi
pagerinimai ir pakeitimai, dėl kurių buvo susitarta, taip pat turi būti stebimi tam, kad būtų
pasiekti geriausi rezultatai. Tarptautiniai projektai veikia sudėtingai greitai besikeičiančioje
aplinkoje ir todėl nukrypimus nuo pradinio projekto plano reikia nuolat stebėti. Yra būtina
surinkti patikimus patikrintus ir nepatikrintus duomenis, analizuoti juos ir imtis atitinkamų
veiksmų. Tam, kad projektas būtų kaip įmanoma efektyvesnis, taip pat reikia atkreipti
dėmesį į kultūrinius skirtumus pateikiant ataskaitas, bendraujant ir atliekant vertinimą.
Paskutinio – užbaigimo – etapo metu projektas yra užbaigiamas, darbas pabaigiamas ir
produktas ar paslauga yra perduodama vidiniam ar išoriniam vartotojui. Projektų valdymo
tikslas yra įgyvendinti projektus laiku, laikantis biudžeto ir numatytos veiklos srities bei
išlaikant sutartą kokybės lygį. Tai yra taip vadinamas „Stebuklingasis trikampis“. Atsiranda
trigubas apsunkinimas, nes galima naudotis tik ribotais laiko, finansų ir žmonių ištekliais,
taip pat veikti galima tik iš anksto numatytoje veiklos srityje ir išlaikyti priimtiną kokybės
lygį. Be to, reikia atlikti galutinę viso projekto peržiūrą siekiant išsiaiškinti, kas buvo
padaryta blogai ir kas gerai bei užtikrinti, kad tos pačios klaidos nebepasikartos. Peržiūra
suteikia galimybę pagerinti procesą, ypač tam tikrus projekto valdymo aspektus.
Svarbiausi aspektai yra numatyti projekto strategijoje – juk nėra įmanoma peržiūrėti visus

atlikto darbo aspektus. Projekto valdymas turi užtikrinti, kad projektas yra vykdomas
efektyviai ir veiksmingai.
Yra du projektų valdymo įgūdžių tipai. Profesionalūs projektų valdymo įgūdžiai paprastai
yra techninio pobūdžio, pavyzdžiui, planavimas ir grafiko kūrimas, tuo tarpu socialiniai
įgūdžiai yra žmogiškieji įgūdžiai, pavyzdžiui, bendravimas, lyderiavimas ir emocinis
intelektas. Būtina, kad projektų vadovai turėtų abiejų tipų įgūdžius.
Suinteresuotos šalys yra laikomos svarbiausiais žaidėjais projektų valdyme. Tai atskiri
asmenys, grupės ar organizacijos, kurios yra aktyviai įsitraukosios į projektą arba tos, kurių
interesams projekto įgyvendinimas gali turėti teigiamų arba neigiamų pasekmių. Projekto
struktūrą sudaro projekto suinteresuotos šalys, projekto valdymo žinių sritys bei projekto
valdymo priemonės ir metodai. Yra devynios žinių sritys – projekto integravimo valdymas,
veiklos sritis, trukmė, kaina, kokybė, žmogiškieji ištekliai, bendravimas, rizika ir projekto
aprūpinimo valdymas.
Kaip jau buvo minėta anksčiau, vykdant tarptautinius projektus reikia atkreipti dėmesį į
kultūrinius skirtumus ir jų įtaką projektų valdymo priemonėms ir metodams.
Yra keletas veiksnių, kurie yra labai svarbūs norint sėkmingai valdyti tarptautinius
projektus (3 pav.).

3 pav. Pagrindiniai sėkmės kriterijai tarptautinių projektų valdyme.
(šaltinis: Kőster, K. 2010. International Project Management, p. 23)
Tarp veiksnių yra projekto komandos pasišventimas ir visiškas tikslų aiškumas, sklandus
bendravimas ir bendrosios infrastruktūros sukūrimas, prisitaikymas prie aplinkos,
atitinkamos projekto komandos galimybės ir projekto dalyvių jautrumas vietinei kultūrai,
teisinga pusiausvyra tarp prisitaikymo ir projekto valdymo metodikos kaip etaloninio
standarto bei su tam tikra tauta susijusios projekto kultūros sukūrimas, kuri atspindėtų
atvirą mąstymą, pagarbą ir pasitikėjimą.

