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VII. Projekto įgyvendinimas, stebėjimas ir kontroliavimas, užbaigimas
Projekto įgyvendinimas yra trečiasis projekto valdymo etapas. Tinkamas įgyvendinimas
arba išpildymas yra labai svarbus projekto sėkmei. Be to negali būti sukurti projekte
suplanuoti produktai, paslaugos ir rezultatai. Projekto įgyvendinimas yra projekto
išpildymas, tuo tarpu projekto stebėjimas yra pakankamų duomenų kaupimas siekiant
įsitikinti, kad projekto komanda įgyvendina planą teisingai. Taip pat stebėjimas padeda
įsitikinti, kad projektas sukuria viską, ką ir turėjo sukurti - produktus, dokumentaciją ir
rezultatus, tokiu būdu yra visiškai aišku, kad projektas sukūrė tai, ką turėjo sukurti.
Išpildžius projektą yra sukuriami su integravimo valdymu susiję rezultatai, įgyvendinti
problemų sprendimai, informacija apie darbo našumą ir reikalingi pokyčiai. Taip pat
išpildžius projektą yra sukuriami su kokybės valdymu susiję rekomenduojami pataisymai ir
projekto plano atnaujinimai. Projekto rezultatai, susiję su žmogiškųjų išteklių valdymu, yra
personalo atnaujinimas ir komandinio darbo įvertinimas. Projekto rezultatai, susiję su
bendravimo valdymu, yra verslo procesų atnaujinimas.
Project implementation is the execution of the project plan while project monitoring is
about collecting sufficient data to make sure the project team implements plan correctly.
Projekto įgyvendinimas yra projekto išpildymas, tuo tarpu projekto stebėjimas yra
pakankamų duomenų kaupimas siekiant įsitikinti, kad projekto komanda įgyvendina planą
teisingai. 5 paveikslėlyje yra pavaizduoti visi įgyvendinimo etape atliekami darbai.

5 pav. Stebėjimo ciklas
(šaltinis: Kőster, K. 2010. International Project Management, p.192)
Tarptautiniai projektai yra labai sudėtingi ir veikia greitai besikeičiančioje aplinkoje. Dėl to
projekto vadovas turi nuolat stebėti nukrypimus nuo pradinio projekto plano, stebėti

nepageidaujamus rezultatus bei pranešti tai, kas svarbu projekto vadovui ir kitoms
suinteresuotoms šalims, dalyvaujančioms projekte. Projekto vadovas turi surinkti patikimus
patikrintus ir nepatikrintus duomenis, užfiksuoti ir analizuoti juos bei priimti racionalius
sprendimus.
Duomenų rinkimas stebėjimo sistemoje apima tokius elementus kaip telefoninių pokalbių
registravimo žurnalas, stebėjimo dokumentai, įrašai apie žymius pokyčius ar oficialaus ir
neoficialaus bendravimo dokumentavimas. Duomenis, kurių galbūt negalima gauti per
informacinę sistemą, galima surinkti imant interviu ir pateikiant anketas. Duomenims
tarptautiniame projekte turi būti skiriamas ypatingas dėmesys. Surinkti duomenys neturi
jokios vertės, jei jie nėra analizuojami. Po to, kai projekto duomenys buvo surinkti ir
išanalizuoti, sužinota informacija turi būti perduota susijusiems projekto dalyviams,
paprastai klientui ir vyriausiems vadovams, taip pat projekto valdymo komandai ar visiems
projekto dalyviams. Tai galima padaryti keliais būdais:
- Standartinės ataskaitos, kurios yra pateikiamos nustatytu laiku;
- Specialios analizės ataskaitos;
- Išskirtinės ataskaitos, kurios skirtos priimant specialius sprendimus netikėtose
situacijose.
Tam, kad projektas būtų stebimas efektyviai, reikia atsižvelgti į kultūrinius skirtumus
rengiant ataskaitas, bendraujant ir atliekant įvertinimus,.
Projekto kontrolė yra procesas, kuris užtikrina, kad projektas sukuria viską, kam jis buvo
vykdomas – fizinius produktus, paslaugas, kokybiškus gaminius, dokumentaciją ir
rezultatus tokiu būdu, kad yra visiškas užtikrintumas, jog projektas atliko tai, ką turėjo
atlikti. Projekto kontrolės sistemos palygina esamas išlaidas ir jų pokyčius bei planuotas
išlaidas ir jų pokyčius. Yra skirtingos priemonės kontroliuoti projekto eigą, pavyzdžiui,
šviesoforo metodas, gairių analizė, pridėtinės vertės analizė ir subalansuota rodiklių
sistema.
Šviesoforo metodas, kuris dažnai yra naudojamas tarptautiniuose projektuose kontrolės
procesams vykdyti, yra paprastas žymėjimas spalvomis. Šis metodas labai tinka
tarptautiniams projektams, nes yra pakankamai paprastas ir nesudėtingas. Tačiau tai yra
labiau vizualizacijos metodas nei bendro pobūdžio kontrolės įrankis. Kaip jau minėjome
anksčiau, gairės yra tas pagrindas, kuriuo remiantis yra atliekami apytiksliai trukmės ir
kainos paskaičiavimai ir būtent dėl to ši analizė yra tokia svarbi. Pridėtinės vertės analizė
yra plačiai naudojama kainos ir grafiko kontrolės sistema, kuri palygina esamo atlikto
darbo vertę (tai vadinama pridėtine verte) su suplanuotais atlikti darbais. Pagrindiniai
pridėtinės vertės analizėje naudojami kintamieji yra suplanuota kaina ir grafikas bei reali
kaina ir realiai atlikti darbai. Subalansuotų rodiklių sistema gali būti naudojama ne tik
skirtingų projektų ir programų palyginimui, bet taip pat ją galima panaudoti organizuojant
visą strateginį valdymo procesą organizacijoje. Kaip kontrolės įrankis subalansuota rodiklių
sistema žiūri ne tik į anksčiau vykdytą veiklą, bet tuo pat metu naudoja iš skirtingų sričių
surinktus atsiliepimus, kad būtų padidintas tarptautinio projekto efektyvumas. Kalbant apie
subalansuotos rodiklių sistemos panaudojimą finansų srityje, projekto vadovas gali
naudotis tik pridėtinės vertės analize.
Projekto kontrolės sistemos efektyvumą galima įvertinti pagal jos vidutinį atsakomosios
reakcijos laiką ir jos sugebėjimą nustatyti bet kokios problemos priežastį. Remdamasis
nuolatinės kontrolės rezultatais, projekto vadovas turi imtis reikiamų veiksmų. Šie veiksmai
yra efektyvaus pokyčių valdymo dalis siekiant užbaigti projektą ir patenkinti klientus.

Ketvirtas ir galutinis projektų etapas yra projekto užbaigimas. Šiame etape yra atliekami
darbai, skirti projekto užbaigimui. 6 paveikslėlyje yra pavaizduoti pagrindiniai užbaigimo
etapo atliekami darbai ir rezultatai.
Mechanizmai:
Apklausos sesijos
Projekto auditas
Projekto kritinė
analizė
Ir t.t.
Reikalingi
duomenys:

 Projekto biudžetas ir faktinė
padėtis
 Projekto grafikas su
paskaičiavimais ir faktinė padėtis
 Vartotojo tikslas
 Techniniai reikalavimai
 Pokyčių reikalavimai
 Problemų registravimo žurnalas
 Pretenzijų tvarkymo
dokumentacija

Rezultatas:

Užbaigimo
etapas

Kontrolės priemonės:
Projekto
organizatoriaus
valdymo
standartai/procedūros
Apribojimai:
Strateginiai, finansiniai,
laiko, teisiniai,
kultūriniai,
aplinkosaugos, etniniai.

 Galutinė projekto dokumentacija
įskaitant
projekto
priėmimo
dokumentus, kuriuos pasirašė
išoriniai ir vidiniai vartotojai.
 Aiškių
ir
slaptų
techninių,
procedūrinių ir organizacinių
žinių paketas, skirtas kaip galima
paprasčiau jas panaudoti
 Išanalizuoto projekto efektyvumo
statistika
 Istorijos/analogijos/atvejai/projek
tų istorija
 Projekto komandos pakartotinis
dalyvavimas projekte ar projekto
komandos patirties perdavimas
per patirties apsikeitimo
renginius.

6 pav. Projekto užbaigimo etape atliekami darbai ir rezultatai
(šaltinis: Kőster, K. 2010. International Project Management, p. 329)
Aiškių ir slaptų techninių, procedūrinių ir organizacinių žinių paketas, skirtas kaip galima
paprasčiau jas panaudoti
Išanalizuoto projekto efektyvumo statistika
Istorijos/analogijos/atvejai/projektų istorija
Projekto komandos pakartotinis dalyvavimas projekte ar projekto komandos patirties
perdavimas per patirties apsikeitimo renginius.
Paveikslėlio pabaiga).
Ta procesas, kurio metu projektą priima projekto suinteresuotos šalys, yra užbaigiami
įvairūs dokumentai, galutinai peržiūrima ir išleidžiama dokumentacija, atspindinti projekto
galutinę būseną bei užsaugoma svarbiausia projekto dokumentacija. Taip pat patikrinama,
ar visi rezultatai yra pasiekti. Turi būti parengta galutinė ataskaita. Galutinė ataskaita
susideda iš keleto svarbių sudedamųjų dalių, įskaitant projekto efektyvumo įvertinimą,
projekto administravimo, organizacinės struktūros, komandos darbo našumo, projekto
valdymo metodų įvertinimą bei naudos organizacijai, suinteresuotoms šalims ir klientams
įvertinimą.
- Projektui baigiantis labai svarbu yra užfiksuoti ir pasidalinti patirtimi, įgūdžiais ir
žiniomis, kurių prisikaupė vykdant projektą, atsižvelgiant tiek į personalo tobulėjimą,
tiek į projekto valdymo raidą. Taip pat labai svarbu apdovanoti ir pripažinti kiekvieno
dalyvio įdėtas pastangas.

VIII. Vadovavimas ir bendravimas tarptautiniuose projektuose
Lyderystė yra savybė, kuomet asmeninės įtakos dėka žmonės yra skatinami siekti
rezultatų. Šią savybę galima suskirstyti į kelias kategorijas: tikėtinai teigiama asmens įtaka
kitiems žmonėms, asmens sugebėjimas įtakoti, motyvuoti ir įgalinti kitus prisidėti prie
organizacijos, kurios nariai jie yra, efektyvumo ir sėkmės.
Toliau yra pateiktos pagrindinės lyderio savybės:
- sugebėjimas spręsti problemas;
- sugebėjimas išgyventi skirtingose kultūrose;
- atkaklumas ir mokėjimas siekti rezultato;
- sugebėjimas bendrauti;
- humoro jausmas;
- supratimas ir žinios apie verslą;
- ankstesnė patirtis vykdant projektus.
Pagrindinės projekto vadovo atsakomybės sritys yra projekto apibrėžimas, projekto
organizavimas, kasdienių darbų vykdymas, problemų ir krizių sprendimas, realaus darbo
atlikimas projekte ir administravimo koordinavimas. Pagrindinės iš to išplaukiančios
savybės: jautrumas projekte dalyvaujantiems žmonėms, tarpininkavimas projekte.
Kokios žinios ir sugebėjimai yra patys svarbiausi vadovaujant tarptautiniam projektui?
Norint sėkmingai vadovauti tarptautiniam projektui, yra keletas įgūdžių, kurie yra labai
svarbūs vykdant tarptautinį projektą: pasaulinė organizavimo patirtis, techniniai įgūdžiai,
tarpkultūriniai įgūdžiai ir išmanymas apie globalias komunikacijos priemones.
Lyderystė taip pat yra kitų žmonių įtakojimas savo asmenybe ar veiksmais. Todėl šis
apibrėžimas yra susijęs su asmenimis. 7 paveikslėlyje yra pateikta struktūra, skirta
vadovavimo tyrimui.

7 pav. Vadovavimo tyrimo struktūra
(šaltinis: Maylor, H. Project Management, 2005, p. 248)
Tarptautinio projekto vadovas turi vadovauti projektui vietovės, laiko, kultūros ir
organizacijų išsisklaidymo aplinkoje. Jis taip pat turi vadovauti skirtingoms
suinteresuotoms šalims jautriai ir kūrybingai, kad būtų pasiekti nelengvi tikslai. Visa tai yra
susiję su vadovavimu žmonėms.
Tarptautinio projekto vadovas yra atsakingas už eilę dalykų, įskaitant projekto personalo
parinkimą, visų suinteresuotų šalių įtraukimą į projektą ankstyvojoje stadijoje, komandos
formavimo susirinkimų organizavimą, įvertinant apmokymo reikalingumą, reikiamos
aplinkos sukūrimą, sėkmingo darbo organizavimą, nuolatinį projekto misijos ir veiklos
srities išaiškinimą, plataus mąstymo ir tobulėjimo kultūros skatinimą, pasišventimo kūrimą
ir išlaikymą bei efektyvaus bendravimo užtikrinimą.
Bendravimas yra priemonė padidinti bet kokio tipo projektų vertę. Bendravimas paprastai
yra modeliuojamas kaip procesas, kur idėja keliauja kanalu iš siuntėjo gavėjui. Yra daug

įvairiausių būdų, kaip galima perduoti žinią, pavyzdžiui, betarpiškas bendravimas,
susirašinėjimas realiu laiku ar duomenų bazės.
Bendravimo modeliai yra labai įvairūs. Bendravimas gali būti žodinis ar rašytinis,
asmeninis ar virtualus, skirtas daugiau informuoti žmones arba tarpusavyje sąveikauti su
jais ir vesti į dialogą. Žodinis bendravimas kaip toks yra sinchroninis, o tai reiškia, kad
visos dalyvaujančios pusės bendrauja viena su kita vienu metu. Techninės pažangos dėka
net ir rašytinis bendravimas gali vykti tuo pat metu.
Bendravimas ir derybos yra procesai, kuriuos stipriai įtakoja kalba ir kultūra. Dėl to kalbų
skirtumai įtakoja tarptautinius projektus. Vienas iš būdų perlipti kalbų barjerą yra
vizualizacija.
Projektų vadovai turi reguliariai vesti derybas su įvairiausių organizacijų suinteresuotomis
pusėmis dėl išteklių, sutarčių punktų, sąlygų ir tvarkos ir t.t. Efektyvūs projektų vadovai
dažnai yra tie asmenys, kurie veda derybas sistemiškai, skiria laiką nuodugniai išanalizuoti
derybų esmę, ko jie tikisi pasiekti ir kiek daug jie nori pasiūlyti, kad būtų pasiektas jų
tikslas. Principinėse derybose svarbiausias tikslas yra ieškoti abiem pusėm naudingų
alternatyvų, kurios leistų abiem pusėm derėtis ir pasiekti savo tikslų.

Išvados ir klausimai – atsakymai
Klausimai (V)
- Kaip jūs manote, kiek daug reikia planuoti tarptautiniuose projektuose?
- Kodėl yra sudėtinga sukurti gerus planus?
- Kokie yra pagrindiniai planavimo uždaviniai, atliekami kaip dalis projekto laiko ir išteklių
valdymo?
- Ką nusako projekto organizacinė struktūra?
- Kokie yra tarptautinio projekto trukmės, kainos ir kokybės planavimo ypatumai?
- Kas yra svarbu siekiant efektyvaus vidinio ir išorinio tarptautinio projekto koordinavimo?
Klausimai (VI)
- Kaip jūs išskaidytumėte riziką?
- Kokie yra pagrindiniai rizikos valdymo ciklo etapai?
Klausimai (VII)
- Kas yra naudojama stebint ir kontroliuojant projektus?
- Kas yra kontrolė kalbant apie projekto valdymą?
Parodykite darbus, kuriuos reikia atlikti per paskutinius projekto etapus.
Klausimai (VIII)
- Jūsų nuomone, kokios rūšies kompetencija yra pati svarbiausia tarptautinio projekto
vadovui, kad tarptautinis projektas būtų sėkmingai įgyvendintas?
- Kaip skirtingos kalbos įtakoja tarptautinius projektus?
- Kodėl bendravimo stiliai skiriasi vienas nuo kito?

