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II. Komandos kūrimas ir žmogiškasis faktorius projektų valdyme
Komandinis darbas yra sugebėjimas dirbti kartu dėl bendros vizijos, nukreipti atskirų
žmonių pasiekimus siekti tikslo. Projekto komandos kūrimo užduotis yra užtikrinti, kad
kiekvienas projekto komandos narys juda ta pačia kryptimi ir kad visi komandos nariai
pripažįsta, priima ir įsipareigoja siekti tų pačių projekto tikslų ir siekių.
Paprastai komanda susideda iš dviejų – dvidešimties ar daugiau žmonių, nors daugelis
vadovų teigia, kad efektyvumas ima kristi, kai komandos narių yra daugiau nei dešimt.
Didelėms komandoms yra vadovaujama taip pat, kaip ir dideliems projektams - išskaidant
dideles komandas į mažesnes, lengviau valdomas grupes. Kalbant apie darbo išskaidymo
struktūrą, toks organizacinis išskaidymas turi turėti atitinkamą koordinavimo mechanizmą
tarp mažesnių komandų.
Tarptautinio projekto komanda yra grupė žmonių iš skirtingų kultūrų, pageidautina su
atitinkamais įgūdžiais, kurie turi bendrą tikslą ir siekia jo kartu. Tarptautinio projekto
komandos struktūrą, jos vystymosi braižą, socialinius procesus ir sprendimų priėmimo
būdą iki tam tikro lygio įtakoja nacionalinės kultūros.
Pirmasis žingsnis kuriant projekto komandą yra atranka personalo, kuris bus projekto
komandos darbuotojais. Šis procesas gali būti komplikuotas ypač dėl didelės konflikto ir
derėjimosi tikimybės su esamais projekto vadovais, kurie gali stengtis išlaikyti projekto
komandos narių kontrolę. Išanalizavus reikiamų įgūdžių poreikius ir personalo galimybes,
toliau komandos kūrimo procese paprastai yra atrenkami geriausi žmonės numatytiems
projekto uždaviniams spręsti, tuo pat metu suprantant poreikį priimti komandos formavimo
sprendimus kartu su vyriausiais vadovais ar padalinių dadovais.
Didelio efektyvumo komanda pasižymi šiais bruožais:
- aiškus misijos suvokimas;
- tarpusavio priklausomybės suvokimas;
- bendradarbiavimas;
- pasitikėjimas;
- entuziazmas;
- orientavimasis į rezultatus.
Iš kitos pusės, komandų nesėkmių priežastys yra ne iki galo apgalvoti tikslai, prastai
apibrėžti komandos vaidmenys, motyvavimo stoka, prastas bendravimas, netinkamas
vadovavimas, didelė projekto komandos narių kaita ir neadekvatus elgesys.
Gardiner (2005) nusako keturis pagrindinius kriterijus norint sukurti efektyvias komandas:
- sukurti teisingą aplinką;
- sukurti veiksmingus bendravimo kanalus;
- sukurti stiprias asmenines ir tarpasmenines vertybes;
- išvystyti lankstų vadovavimo tikslų stilių.
Suburti tarptautinę komandą prieš prasidedant projektui yra nepaprastai svarbu. Projekto
vadovas turi įsitikinti, kad visi asmenys naujai suburtoje komandoje puikiai dirba kartu.
Tokio puikaus bendradarbiavimo pagrindas yra pasitikėjimas. Projekto vadovas turi
kruopščiai pasiruošti pirmąjam komandos susitikimui, bendrauti su pagrindiniais žaidėjais,
auginti pasitikėjimą ir suteikti erdvės tarpasmeniniams ir tarpkulktūriniams ryšiams.
Tarptautinio projekto vadovas turi atsiminti, kad komandos nariai iš kolektyvistinės, mažos
rizikos ir didelės vadovo – pavaldinio atskirties aplinkos turi susiderinti su komandos

nariais iš individualistinės, didelės rizikos ir betarpiško vadovo – pavaldinio bendravimo
aplinkos.

III. Projekto veiklos srities valdymas
Bbūtų naudinga išskirti tris pagrindinius projekto pasiūlymų elementus: veiklos srities
įvardinimas, pagrindinės gairės ir darbų paskirstymo struktūra.
Projekto veiklos sritis yra viskas, kas yra susiję su projektu – darbų apimtis bei tikėtinas
rezultatas. Į projekto veiklos srities apibrėžimą įeina įvardinimas visų atliktinų darbų,
sunaudotų išteklių ir galutiniame rezultate gaunamo galutinio produkto, įskaitant kokybės
standartus. Į tai taip pat įeina projekto tikslas, kliūtys ir apribojimai.
Projekto veiklos srities valdymas yra detalus projekto plano sukūrimas siekiant
konkretizuoti darbo apimtį ir projekto rezultatus, atliktinus darbus, išteklius, kurie turės būti
panaudoti ir kokybės standartus, kurių reikės laikytis. Veiklos srities valdymas yra projekto
tikslų ir siekių kontroliavimas per idėjų kūrimą, pilną apibrėžimą, jų įgyvendinimą ir
užbaigimą. Tai yra pagrindas, ant kurio remiasi visas projekto darbas.
Yra šeši etapai kuriant projekto veiklos srities valdymą. Tai yra idėjų kūrimas, projekto
uždaviniai, leidimas darbams atlikti, ataskaitos už projektą, kontrolės sistemos ir projekto
užbaigimas.
Idėjų kūrimas yra procesas, kurio metu yra pasirenkamas geriausias metodas pasiekti
projekto tikslus. Projekto uždaviniai yra apibrėžimas visų parametrų, kurių reikia, kad
projektas būtų sėkmingas. Pati svarbiausia efektyviam projekto uždavinių įgyvendinimui
yra darbo paskirstymo struktūra. Tai duoda projekto komandai galimybę sukurti veiklos
prioritetų hierarchiją sukuriant darbo paketus, užduotis ir mažesnius uždavinius tam, kad
būtų įvykdytas visas projektas. Kai visa tai yra suderinta su atsakomybės priskyrimo
matrica, projekto vadovas gali pradėti veikti už projekto ribų. Projekto vadovas gali
išskaidyti projektą į atskiras veiklas, o atsakingi asmenys bus priskirti toms veikloms.
Leidimas darbams atlikti yra trečiasis etapas projekto veiklos srities valdyme. Jame yra
sutartiniai įsipareigojimai su pardavėjais, tiekėjais ir klientais. Ataskaitos už projektą
kalba apie bet kokias kontrolės sistemas ir dokumentaciją, kuri bus naudojama įvertinant
bendrą projekto būklę. Į tai įeina ir kontrolės dokumentų ir biudžeto bei tvarkaraščio
stebėjimo sistemos sukūrimą. Kontrolės sistemos – tai procesai, kurie yra vykdomi
siekiant stebėti esamą projekto būseną, patikrinti, ar esamas planas yra toks pats, kaip ir
pradžioje ir kurie vykdo korekcijas, kad projektas vėl grįžtų į savo vėžes. Paskutinis
projekto veiklos srities valdymo etapas yra projekto užbaigimas, kuris parodo projekto
komandos pasišventimą sklandžiai perduoti informaciją ir susijusią medžiagą projekto
užsakovams.
Faktiškai projekto veiklos srities valdymo procesas prasideda nuo projekto veiklos srities
apibrėžimo. Tarptautiniai projektai yra sudėtingi, labiau rizikingi ir įvairesni, todėl labai
svarbu pradiniame etape aiškiai apibrėžti projekto veiklos sritį. Siekiant išvengti
nesusipratimų, veiklos sritis turi būti suformuluota kaip struktūra.
Tam, kad projekto tikslai atsakytų į vartotojų poreikius ir jie liktų patenkinti, turi būti
apibrėžti vidinio ir išorinio vartotojo poreikiai. Štai kodėl vartotojo reikalavimus reikia susieti
su projekto tikslais, kurie savo ruožtu turi būti aiškiai matomi.
Veiklos srities apibrėžimas paprastai yra užrašomas projekto uždaviniuose. Pagrindiniai
veiklos srities aprašyme išdėstyti uždaviniai yra produktų analizė, alternatyvių požiūrių į
atliekamą darbą įvardinimas, suinteresuotų šalių poreikių suvokimas ir analizė bei
specialistų įvertinimo panaudojimas.

Projekto uždaviniai yra dokumentas, kuris aprašo projekto turinį ir tai, ko projektas
neapima. Savaime suprantama, darbo, kuris nėra įtrauktas į projekto uždavinius, atlikti
nereikia. Šis dokumentas yra skirtas tam, kad suteiktų ir pagilintų bendrą supratimą apie
projekto veiklos sritį. Projekto uždaviniai, kurie yra veiklos srities valdymo esmė, atspindi
projekto komandos geriausias pastangas sukurti visų svarbių projekto parametrų
dokumentaciją ir suderinimą prieš pereinant į projekto vykdymo etapą.
Projekto uždaviniai turi būti papildyti uždavinių patvirtinimo dokumentu, kurį pasirašo
projekto savininkas ir projekto vadovas ir, jei reikia, kitos pagrindinės suinteresuotos šalys.
Vėliau tai galima panaudoti matuojant projekto pažangą ir įvertinant projekto sėkmę ar
nesėkmę.
Prieš kuriant projekto uždavinius ir uždavinių patvirtinimo dokumentą, projekto vadovui
reikia smulkiau išdėstyti projekto detales. Vadovas turi išskaidyti projektą į mažesnes dalis,
vadinamas gairėmis. Gairės yra didesni iš anksto numatyti įvykiai, kurie žymi įvykdytus
darbus siekiant užbaigti projektą. Gairės turi būti patvirtintos tam, kad projektas vyktų
toliau gairių patvirtinimo kriterijus reikia suformuluoti iš anksto.
Projekto pasiūlymas su apytiksliais kainos ir laiko skaičiavimais turi remtis gairėmis ir
darbo paskirstymo struktūra.
Vien tik gairių apibrėžimo neužtenka. Projektas turi būti išskaidytas smulkiau ir turi būti
nurodytos pagrindinės projekto veiklos. Išskaidyti stambius projekto darbus į smulkesnius
ir lengviau kontroliuojamus darbus yra svarbiausia projekto valdymo dalis. Darbo
paskirstymo struktūra yra į rezultatą orientuotas projekto sudedamųjų dalių grupavimas,
kuris apjungia ir nusako visą projekto veiklos sritį. Tai procesas, kurio metu yra nustatoma
projekto veiklos sritis išskaidant projekto misiją į eilę vis konkretesnių užduočių. Paprastai
pirmiausia yra įvardijamas visas projektas, tuomet pagrindiniai projekto siektini rezultatai ir
galiausiai darbo užduotys, kurias reikia atlikti norint pasiekti kiekvieną rezultatą. Darbo
paskirstymo struktūra yra metodas, kuriuo projektas yra išskaidomas į užduotis, kurių
kiekviena yra kaip etapas, kuris yra būtinas norint išpildyti visą projekto planą ir sugrupuoja
tas užduotis į loginę hierarchiją. Darbo paskirstymo struktūra paprastai atrodo kaip
išsišakojanti diagrama arba gali būti kaip kontrolinis sąrašas.
Yra penkios pagrindinės viso išskaidymo priežastys:
(1) tai yra organizacijos schema projektui,
(2) tai yra pagrindas grafiko ir biudžeto sudarymui,
(3) tai padeda priskirti atsakomybę atskiriems darbams,
(4) tai galima panaudoti norint pagerinti bendrą projekto sąveiką su aplinka.
(5) visas projektas tampa skaidresnis ir jį galima stebėti bei kontroliuoti.
Neužtikrintumo aplinkoje, kurioje yra vykdomi daugelis tarptautinių projektų, neįmanoma
pasiekti, kad visa projekto reikalavimams reikalinga informacija bus gauta pradėjus
projektą. Vykdant tarptautinius projektus tikrovė dažnai reikalauja koreguoti projekto
veiklos sritį. Yra eilė priežasčių, kodėl turi būti atliekami žymus projektų pakeitimai, tai ir
pradinės planavimo klaidos, papildomos žinios apie projekto ar aplinkos sąlygas,
nekontroliuojami įsipareigojimai ir klientų reikalavimai. Yra skirtumas tarp
nekontroliuojamų, taigi nevaldomų veiklos srities pakeitimų ir kontroliuojamų pakeitimų.
Veiklos apimties pokyčių valdymas taip pat yra laikomas veiklos srities kontrole.

IV. Santykių su suinteresuotomis šalimis valdymas

Kaip jau buvo minėta anksčiau, projekto pasiūlymas apima ne tik trukmę ir kainą, bet ir
pagrindines tarptautinių projektų suinteresuotas šalis. Projekto pasiūlyme turi būti
suinteresuotų šalių analizė remiantis suinteresuotos šalies kategorija suinteresuotų šalių
matricoje.
Suinteresuotos šalys yra asmenys arba organizacijos, pavyzdžiui, vartotojai, rėmėjai,
vykdančiosios ir valstybinės organizacijos, kurios aktyviai dalyvauja projekte ar kurių
interesus gali teigiamai ar neigiamai paveikti projekto vykdymas ar jo užbaigimas.
Yra du projekto suinteresuotų šalių tipai – vidinės ir išorinės suinteresuotos šalys.
Savininkai ir rėmėjai, finansuojantys bankai, vyriausieji vadovai, valstybinės agentūros ir
informacinės agentūros, atskiri piliečiai, laikinos ar pastovios lobizmo organizacijos ir
didžioji dalis visuomenės yra potencialios projekto suinteresuotos šalys. Tarptautiniai
projektai paprastai turi daug suinteresuotų šalių. Reikia pažymėti, kad vykdant projektą
tarptautiniu mastu suinteresuotų šalių lūkesčiai ir poreikiai gali prieštarauti vieni kitiems.
Suinteresuotos šalys dažnai turi labai skirtingus poreikius bei lūkesčius ir jos gali tiesiogiai
įtakoti paties projekto vystymosi eigą.
Dėl šios priežasties projekto suinteresuotų šalių analizė yra labai naudinga priemonė, ir ji
susideda iš strategijų formavimo siekiant nustatyti ir valdyti suinteresuotų šalių įtaką
teigiamam projekto rezultatui gauti. Labai svarbu kaip įmanoma daugiau sužinoti apie
projekto suinteresuotas šalis ir jų tikėtiną elgesį.
Nustatyti keletą projekto suinteresuotų šalių yra lengva, tačiau rasti jas visas yra gali būti
labai sudėtinga. Yra keletas metodų atpažinti ir išanalizuoti projekto suinteresuotas šalis,
pavyzdžiui, smegenų šturmas, minčių užrašymas ir t.t.
Projekto vadovas yra svarbus jungiantysis asmuo tarp skirtingų suinteresuotų šalių, ypač
tų, kurios nukreipia projektą (projekto taryba arba organizacinis komitetas) ir tų, kurios
atlieka darbą (projekto komandos). Sėkmingas projekto vadovas turi sukurti gerus
santykius su suinteresuotomis šalimis tam, kad sužinotų ir atsakytų į jų poreikius bei
lūkesčius, surastų būdus suderinti daugybę reikalavimų ir išlaikytų palaikančius ir
konstruktyvius santykius su kiekviena svarbia suinteresuotų šalių grupe.
Nustatyti, ko suinteresuotos šalys iš tikrųjų nori ir tikisi, nėra taip paprasta. Tai galima
padaryti uždavus joms eilę klausimų. Žmonės retai kada tiesiai atsako į pirmus klausimus
ir geras projektų vadovas gali greitai sukurti pasitikėjimą padėdamas suinteresuotoms
šalims išsiaiškintų jų idėjas. Kiekviena atskira suinteresuotoji šalis priklauso tam tikrai
organizacinės kultūros formai, kuri įtakoja jų suvokimą apie projektą ir elgesį projekto
atžvilgiu. Yra labai naudinga žinoti kažką apie kompanijos kultūrą, kuriai jos priklauso.
Kitas projekto vadovo uždavinys yra nustatyti, kur yra skirtingų suinteresuotų šalių lūkesčių
susikirtimas ir paskatinti šalis kalbėtis tarpusavyje ir išspręsti konfliktus. Konflikto atveju
projekto vadovas kartu su komanda turi atlikti šiuos uždavinius:
 įvardinti suinteresuotą šalį ar jų grupę pagal jų interesus projekte;
 konkrečiai nustatyti, iš ko kyla kiekvienos suinteresuotos šalies interesai;
 įvertinti kiekvienos suinteresuotos šalies įtakos lygį su projektu susijusiems
sprendimus priimantiems asmenims;
 sugebėti patenkinti šiuos interesus ir sumažinti bet kokį galimą neigiamą poveikį
projektui.
Projektų sėkmės tikimybė, kai tarp įvairių suinteresuotų šalių yra nesuderinamai skirtingi
poreikiai, yra nepaprastai maža.
Svarbiausi iš projektų vadovų reikalaujami sugebėjimai gali būti skirstomi į dvi kategorijas:
socialiniai įgūdžiai (elgsenos sugebėjimai, derybos, tarpkultūrinis bendravimas,

lyderiavimas ir t.t.) ir profesionalūs įgūdžiai (planavimas, grafikų sudarymas ir
kontroliavimas).
Santykių su suinteresuotomis šalimis valdymas yra tam tikri mechanizmai, kurių pagalba
kompanija gali įvardinti, stebėti ir komunikuoti su savo suinteresuotomis šalimis. Tarp šių
mechanizmų yra problemų analizė, konsultacijos, strateginis bendravimas ir oficialūs
kontaktai.
Tarptautiniame projekte santykių su suinteresuotomis šalimis valdymas reiškia įvairovės
valdymą. Todėl projekto vadovas turi būti jautrus kutūriniams skirtumams. Projekto
vadovui yra svarbu nustatyti poveikį, kurį kultūra gali daryti projekto valdymui.
Remdamasis kultūriniais rėmais, projekto vadovas gali atskirti nacionalines kultūras.
Planuoti įvairovę tarptautinio projekto valdymo aplinkoje padeda kultūrinių skirtumų
įveikimo priemonės. Šios priemonės galėtų būti naudojamos informuojant projektų vadovą
apie projekte atsiradusius kultūrinius skirtumus. Jas taip pat gali naudoti projekto
komanda, kad būtų nustatomi ir įveikiami kultūriniai skirtumai.

Išvados ir klausimai – atsakymai
Klausimai (I)
1. Kas yra projektas ir kokie jo pagrindiniai privalumai? Kuo projektas skiriasi nuo to,
ką žmonės daro savo kasdieniuose darbuose?
2. Kokie pagrindiniai skirtumai tarp “standartinio” ir tarptautinio projektų?
3. Kokie yra tarptautinio projekto ypatumai?
4. Aprašykite pagrindinius projekto gyvavimo ciklo elementus.
5. Kokios pagrindinės priežastys, kad projektų valdymas pastaraisiais metais tapo
tokiu populiariu verslo įrankiu?
6. Kas yra projektų valdymas? Kas gali trukdyti sėkmingam tarptautinio projekto
valdymui?
Pratimas
Dirbkite penkiese grupėje, pageidautina iš skirtingų kultūrų ir pagalvokite apie savo
asmeninę pastarųjų penkių metų patirtį. Ką būtų galima būtų laikyti tarptautiniu
projektu?
Klausimai (III)
1. Kokius svarbiausius uždavinius reikia atlikti tarptautinio projekto inicijavimo etape?
2. Kodėl yra svarbu projekto inicijavimo etape sukurti preliminarų projekto uždavinių
sąrašą?
3. Kodėl yra svarbu sukurti gerą darbo paskirstymo struktūrą? Kokie yra etapai darbo
paskirstymo struktūroje?
4. Kokie yra pagrindiniai projekto pasiūlymo elementai? Ar galėtumėte juos visus
aprašyti?
5. Kokios yra pagrindinės žymių projekto pakeitimų priežastys?
Klausimai (IV)
- Kas yra projekto suinteresuotos šalys?
- Koks pagrindinis tikslas yra atlikti suinteresuotų šalių analizę? Kada ji turi būti atliekama?

- Ar suinteresuotų šalių analizės panaudojimas padėtų numatyti bet kokių projekto
suinteresuotų šalių elgesį?

