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V. Trukmės, išteklių, kainos ir kokybės planavimas, projekto
išskaidymas
Kaip jau buvo minėta anksčiau, antrasis projekto valdymo gyvavimo ciklo etapas yra taip
vadinamas planavimo etapas. Planavimo etape yra kur kas detaliau atliekami apytiksliai
paskaičiavimai ir darbo paskirstymo struktūra, kurie buvo sukurti inicijavimo etape.
Planavimo etapo pabaigoje turi būti sukurtas projekto valdymo planas ir įvardinti projekto
įgyvendinimui reikalingi ištekliai.
Be kultūrinių skirtumų, planavimo etape yra kiti panašūs tarptautinių projektų ypatumai,
pavyzdžiui, skirtinga projekto dalyvių kvalifikacija, skirtingi darbo įstatymai ir atlyginimai bei
skirtingas poilsio dienų skaičius.
Visi projektai turi būti įgyvendinti laiku, laikantis numatyto biudžeto ir veiklos srities bei tam
tikro kokybės lygio. Kaip vieni iš iššūkių yra projekto trukmės sutrumpinimas, resursų
panaudojimo kainos sumažinimas ir kaip įmanoma geresnė projekto kokybė.
Pirmoji darbų planavimo sritis yra nustatyti, kiek laiko truks projektas. Projekto trukmės
valdymas yra procesai, vykdomi norint laiku užbaigti projektą. Projekto išpildymo
efektyvumo optimizavimas gali būti pasiektas kaip įmanoma labiau sumažinant bendrą
projekto trukmę. Į laiko planavimą įeina visų darbų trukmės paskaičiavimas bei projekto
darbų sekos nustatymas. Projekto vadovas ir komanda turi peržiūrėti visus darbus,
pažymėtus darbo paskirstymo struktūroje tam, kad apskaičiuotų, kiek laiko tas darbas
truks bei įvertinti tų darbų loginę tvarką bei išdėstymą pagal svarbą, kad visa tai atitiktų
planą projekto pabaigoje. Pagrindiniai planavimo uždaviniai, atlikti kaip dalis projekto
trukmės valdymo, yra veiklos apibūdinimas, veiklos sekos nustatymas, veiklos išteklių
apskaičiavimas, trukmės apskaičiavimas bei grafiko sudarymas.
Į trukmės planavimą įeina darbų trukmės paskaičiavimas, taip pat projekto darbų sekos
nustatymas. Norint suplanuoti darbus taip, kad jie užimtų kuo mažiau laiko, juos reikia
išdėstyti logine tvarka. Kuomet yra riboti ištekliai, darbus taip pat reikia išdėstyti pagal
svarbą.
Darbo trukmė paprastai yra išreiškiama vienetais, pavyzdžiui, darbo dienos, valandos ar
savaitės. Darbo trukmės apskaičiavimas priklauso nuo išteklių panaudojimo galimybės.
Projekto vadovas turi nuspręsti ir jis yra atsakingas už tai, kaip prioritetų eilėje išdėstyti
laiką, kokybę, ar kitus išteklius priklausomai nuo projekto veiklos srities ir suinteresuotų
šalių lūkesčių.
Projekto pažangos negalima įvertinti neatsižvelgiant į grafikus ir biudžetą. Projekto
biudžetas turi remtis projekto grafiku, kuris savo ruožtu turi būti paremtas darbo
paskirstymo struktūra. Tai leidžia išvengti pagrindinių klaidų, dėl kurių galima netilpti
biudžeto rėmuose projekto įgyvendinimo etape. Pagrindinės sąvokos sudarant biudžetą
yra sąnaudos, pajamos ir piniginiai srautai.
Tarptautinių projektų vadovas turi ypač atkreipti dėmesį į valiutos keitimo kursus, kurie gali
stipriai svyruoti projekto gyvavimo laikotarpiu. Tokiu atveju biudžetas turi būti
paskaičiuojamas imant tam tikros datos valiutos kursą. Biudžeto lentelėje turi atsirasti
papildoma eilutė, skirta naudojamų valiutų pokyčiams ir tendencijoms.
Žmogiškųjų išteklių ir bendrųjų išteklių, pavyzdžiui, medžiagų ir įrangos planavimas yra
taip pat labai svarbi grafiko sudarymo dalis. Planuojant išteklius reikia nuspręsti, kokie
žmonės ir kiek jų, kokia įranga ir kiek jos bei kokios medžiagos ir kiek jų bus panaudota
darbui atlikti.
Projekto vadovas yra atsakingas už tai, kad būtų pakankamai žmonių, galinčių atlikti
užduotis, nurodytas darbo paskirstymo struktūroje. Planuojant projekto darbuotojų

komandą reikia atlikti šiuos pagrindinius darbus: (1) nuspręsti, ar komandos narys yra
visiškai pasišventęs projektui ir, jei ne, kiek pasisišventę yra visi komandos nariai
konkrečiam uždaviniui. Atliekant šį uždavinį kiekvienas projekto narys turi įvertinti pats
save ir (2) jei išteklių yra sunaudota per daug, projekto vadovas yra atsakingas už tai, kad
būtų perdarytas darbų grafikas, ar/ir peržiūrėta svarbiausių darbų seka ir/ar būtų suderėta
papildomai laiko ar išteklių ir/ar sumažinta projekto veiklos sritis.
Bendrieji ištekliai gali tapti problema sudarant tarptautinių projektų grafikus. Kaip taisyklė,
medžiagos ar įranga turi būti eksportuojama į užsienio šalis. Projekto vadovas turi galvoti
apie eksporto kodus ir eksporto licencijas, taip pat apie eksporto apribojimus tam tikrose
šalyse, o tai gali suvėlinti projektą ar net sustabdyti jį.
Kokybė neapsiriboja vien prekėmis ar paslaugomis. Tai apima ir procesus bei žmones.
Kokybę taip pat reikia planuoti tikrinant personalo kvalifikacijos lygį, reikalavimų atitikimą
vietinėms sąlygoms ir kruopščiai parenkant sutarties šalį.
Nors planavimas yra labai svarbus tarptautiniams projektams, tačiau skirtingos
nacionalinės kultūros ir religijos suvokia tai skirtingai. Jos gali skirtingai suvokti žmonių
kuriamų planų įtaką. Kultūrinė sritis gali įtakoti žmogaus požiūrį į planavimą. Be religinės ir
filosofinės sferų, planavimui įtakos turi ir fizinė aplinka. Planai turi prasmę tik
prognozuojamoje ir skaidrioje aplinkoje.
Tarptautinio projekto organizavimas yra kita svarbi planavimo etapo dalis. Iš dažniausiai
pasitaikančių struktūrų turi būti parinkta tinkama projekto struktūra. Projekto organizavimo
struktūra nusako, kas kam yra atskaitingas ir kokie procesai, startegijos ir sistemos turės
būti pritaikytos. Ji numato valdžios, atsakomybės ir įgaliojimų paskirstymą organizacijoje.
Įgaliojimai yra valdžia, duota žmonėms tam, kad jei galėtų priimti galutinius sprendimus.
Atsakomybė kalba apie žmonių prisiimtus įsipareigojimus savo pareigose oficialioje
organizacijoje siekiant efektyviai atlikti paskirtus darbus. Organizacinę struktūrą nusako
šios sritys: specializacija, forma, valdžios paskirstymas ir padalinimas į padalinius. Deja,
nėra tokios atskiros struktūros, kuri idealiai apjungtų šias sritis.
Po to projekto vadovas turi pasirinkti, kokį mechanizmą įgyvendinti, kad būtų galima
koordinuoti išorinių ir vidinių suinteresuotų šalių veiksmus. Vidiniam projekto koordinavimui
gali būti naudojami projekto darbuotojai, organizaciniai komitetai, dviejų asmenų
vadovavimas. Išoriniam koordinavimui turi būti parinkta atitinkama valdymo struktūra ir
atitinkama susitarimo forma. Ir paskutinis žingsnis – projekto vadovas turi suplanuoti, kas
atliks darbą, numatytą darbo paskirstymo struktūroje. Struktūra turi būti “pripildyta” žmonių.
Vadovas gali sukurti atsakomybės matricą, kurioje pareigos yra aiškiai apibrėžtos arba
sukurti organizacijos išskaidymo struktūrą.
Skirtingų žmonių įsitraukimo į projektą esmę geriausiai nusako atsakomybės matrica
raidžių pavidalu, kad schema taptų kaip įmanoma aiškesnė. Pareigas ir atsakomybes taip
pat reikia aiškiai eprduoti vidinėms ir išorinėms suinteresuotoms šalims.
Organizacijos išskaidymo struktūra leidžia peržvelgti projekto žmogiškųjų išteklių
reikalavimus. Ji parodo, iš kokios organizacijos dalies ateis žmonės bei parodo, ar
naudojami ištekliai bus vidiniai ar reikės išorinių išteklių.

VI. Rizikos analizė ir valdymas
Projektai, ypač tarptautiniai, paprastai veikia neužtikrintumo aplinkoje. Yra neužtikrintumas
dėl projekto finansavimo, reikiamų išteklių panaudojimo galimybių, galimų techninių
problemų – sąrašą galima būtų tęsti. Šis neužtikrintumas ir yra projekto rizikos priežastis.

Projekto rizika yra neaiškus įvykis ar aplinkybė, kuriems įvykus projekto rezultatas yra
paveikiamas teigiamai arba neigiamai.
Kadangi daugelis tarptautinių projektų pritraukia dideles investicijas ir yra aiškiai matomi
organizacijoje, projekto rizika turi būti atidžiai valdoma. Rizikos valdymas pripažįsta, kad
bet koks projektas gali susidurti su problemomis. Rizikos valdymas yra apibrėžiamas kaip
procesas, kurio metu yra įvardinami, analizuojami ir mažinami rizikos veiksniai per visą
projekto gyvavimo laiką ir siekiant apsaugoti projekto tikslus. Projekto riziką galima
paprastai apibūdinti kaip bet kokį galimą įvykį, kuris gali neigiamai paveikti projektą.
Rizikos valdymas yra pasiruošimas netikėtoms situacijoms projekto pradžioje, kurios gali
atsirasti ir kurios yra nepavaldžios projekto vadovui.
Rizika, kurią galima numatyti, kyla iš dviejų pagrindinių šaltinių:
- Rizika, susijusi su tarptautinio projekto valdymu arba taip vadinama vidinė rizika.
Tokio tipo riziką sukelia pati organizacija visos organizacijos mastu arba projektu
mastu. Taip gali atsitikti dėl nepakankamo projekto planavimo, netinkamo
komandos narių parinkimo ir t.t.
- Platesnėje išorinėje projekto aplinkoje esanti rizika, kurią kontroliuoti gali tik
suinteresuotos šalys ar kiti sprendimus priimantys asmenys ir kuri yra sąlyginai
prognozuojama. Tokio tipo riziką gali sukelti padidėjusi infliacija tikslinėse rinkose,
mokesčių įstatymų pakeitimai ir t.t.
Abi aukščiau paminėtos priežastys gali tapti netikėtos ar staiga atsiradusios rizikos
priežastimi. Netikėta rizika kyla iš:
- Šaltinių, kurių visiškai neįmanoma numatyti, pavyzdžiui, gamtos stichijos, politinės
revoliucijos ir t.t.
Daugelyje tarptautinių organizacijų, vykdančių didesnius tarptautinius projektus, į projekto
pasiūlymą yra privaloma įtraukti rizikų sąrašą. Tai yra daroma siekiant užtikrinti, kad į
projekto pasiūlymą yra įtraukta pakankamai išteklių atsižvelgiant į galimas rizikas. Tai
reiškia, kad rizikos valdymas yra dalis projekto pasiūlymo pradiniame etape, paprastai tai
būna kaip rizikos valdymo planas, kuriame yra išdėstyta metodika (priemonės ir duomenų
šaltiniai, naudojami valdant riziką), rizikos kategorijos, rizikos valdymo pareigos ir
atsakomybės bei biudžetas ir laikas, skirti netikėtoms problemoms spręsti.
Rizikos valdymas geriausiai atliekamas kaip komandinis uždavinys, pasitelkiant tam tikras
priemones, pavyzdžiui, rizikos kontrolinis sąrašas, smegenų šturmas ir SWOT (silpnųjų ir
stipriųjų pusių, galimybių ir grėsmių) analizė.
Numatoma rizika turi būti valdoma per keturis pagrindinius rizikos valdymo ciklo etapus,
būtent rizikos atpažinimas, analizė, atsakas į riziką, rizikos planavimas, stebėjimas ir
kontroliavimas (4 pav.).

4 pav. Rizikos valdymo ciklas
(šaltinis: Kőster, K. 2010. International Project Management, p.102)
Rizikos valdymo tikslas yra sutabdyti ar sumažinti neigiamas projekto rizikos pasekmes ir
pasinaudoti galimybėmis.
● Rizikos atpažinimas – procesas, kurio metu yra nustatomi specifiniai rizikos veiksniai,
kurie turi tikimybę iškilti projekto įgyvendinimo metu. Į šį procesą įeina projekto dokumentų
ir kontrolinių sąrašų peržiūra, rizikos suskirstymas į kategorijas. Rizikos atpažinimo
proceso rezultatas yra taip vadinamas rizikos registras. Tai sąrašas atpažintų rizikos
veiksnių, įskaitant galimas juos sukeliančias priežastis.
● Tikimybės ir pasekmių analizė – tai nustatymas tikimybės, jog rizikos veiksniai pasireikš
ir kokį galimą poveikį jie gali turėti. Į šį procesą įeina kokybinė rizikos analizė. Rizika yra
suskirstoma pagal jos poveikį projekto tikslams ir tai yra dalis proceso. Šią analizę papildo
kiekybinė rizikos analizė, kuri balais įvertina rizikos tikimybę ir poveikį. Visas šis procesas
remiasi prielaidomis ir apribojimais, kuriuos reikia pastoviai peržiūrėti.
● Rizikos planavimas – tai procesas, kurio metu yra įgyvendinamas atsakas į riziką arba
nenumatyto atvejo planas. Rizikos atpažinimas ir suskirstymas pagal svarbą yra
prasmingas tik tuomet, kai po to seka veiksmai. Atliekant rizikos planavimą turi būti
nuspręsta, kokių veiksmų būtina imtis norint sumažinti grėsmes ir tuo pat metu padidinti
galimybes, atrastas analizuojant riziką. Planavimas yra ne tik projekto planavimas, bet ir
techninio produkto planavimas. Jei rizikos neįmanoma išvengti, kaip organizacija gali
sumažinti rizikos poveikį?
● Kontroliavimas – procesas, kurio metu yra vykdomas rizikos registre esančios rizikos
būsenos stebėjimas, yra užtikrinama, kad atsako į riziką planai yra adekvatūs, yra stebima
projekto aplinka tam, kad būtų pastebėta kylanti rizika, taip pat užtikrinama, kad yra
tinkamai vykdomas rizikos valdymo planas. Rizikos registrą reikia nuolat kryžmiškai tikrinti

projekto būsenos ir esamų tendencijų atžvilgiu, kad būtų galima pamatyti, kokie rizikos
veiksniai iškilo. Jei atsiranda rizika, rizikos sukėlėjas turi imtis atitinkamų veiksmų ir
perspėti visas projekte dalyvaujančias suinteresuotas šalis apie rizikos atsiradimą. Turi
būti periodiškai tikrinama, kaip įgyvendinamos rizikos mažinimo priemonės.
Rizikos atsiradimas visuomet įtakoja projekto valdymą ta prasme, kad turi būti peržiūrimas
biudžetas, trukmė, kiekiai ir veiklos sritis. Rizikos veiksnių stebėjimas ir kontroliavimas yra
artimai susijęs su projekto pakeitimų valdymo sistema.

