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Įžanginis žodis
Naujos versijos poreikis

Lao Tse sakė: „Ilga kelionė prasideda nuo vieno žingsnio“. 1990 m. IPMA
pradėjo darbą, siekdama apibrėžti ir gilintis į kompetencijas, kurios būtinos
sertifikuotiems projektams valdyti. Antroji IPMA kompetencijų sąvado versija
buvo parengta, remiantis visų keturių Europos projektų valdymo asociacijų
sukaupta patirtimi. Visą dešimtmetį ši versija buvo naudojama kaip pagrindas
vystant modelį ir rengiant nacionalines sertifikavimo sistemas beveik
trisdešimtyje šalių. IPMA kompetencijų sąvado 2 versijoje pagrindinis dėmesys
skiriamas žinioms ir praktiniams įgūdžiams, kurie būtini siekiant efektyviai
spręsti techninius projektų valdymo klausimus. Be to, išsamiai analizuojamos
asmeninės savybės, kurios būtinos projektų vadovams, ir nagrinėjamas
bendrasis projektų valdymo kontekstas.
Dabartiniu metu projektų vadovai valdo priskirtus projektus, programas ir
projektinius portfelius labai sparčiai besikeičiančioje aplinkoje, kurioje veikia
daugybė suinteresuotųjų šalių ir projektų sėkmei poveikį darančių išorės
veiksnių. Projektų vis daugėja, jie tampa sudėtingesni ir įvairesni. Socialinių
kompetencijų reikalavimai, keliami projektų vadovams ir jų komandos
nariams, ilgainiui tampa vis aukštesni ir ambicingesni. Vis dėlto pastaruoju
metu pastebimas stiprėjantis poreikis perteikti patirtį per individualizmo
prizmę. Akivaizdu, kad poreikis perduoti išsamiai aprašytas kompetencijas,
skirtas projektams, programoms ir portfeliams valdyti šiame sparčiai
besikeičiančiame bendrame kontekste, tapo neginčytinas.
Todėl atsirado būtinybė sukurti profesionalaus projektų valdymo elgesio
standartą. Pastebėta, kad individuali patirtis, aprašoma IPMA kompetencijų
sąvado 2 versijoje, tampa vis svarbesnė. Būtent šioje srityje sukaupta projektų
vadovų patirtis ir nulemia sėkmingą jų veiklą. Siekiant, kad projektų vadovas
sėkmingai kurtų ir įgyvendintų projektų planus bei pasiektų užsibrėžtų
rezultatų, be techninių kompetencijų šis sąvadas privalo ugdyti ir elgsenos
kompetencijas, pavyzdžiui, motyvaciją ir lyderystės gebėjimus. Nemažiau
svarbus yra projektų vadovo gebėjimas orientuotis ir sėkmingai veikti
organizacijos, ekonominiame ir socialiniame kontekstuose.
Dėl visų pirmiau išvardytų priežasčių Tarptautinė projektų valdymo asociacija
(IPMA) išskiria tokias pagrindines kompetencijų rūšis: techninę, elgsenos ir
kontekstinę kompetencijas. Remiantis šia metodika projektų vadovo,
planuojančio ir kontroliuojančio projektą, kompetencijoms vertinti yra taikomi
keturiasdešimt šeši kriterijai. Projektų vadovas – tai žmogus, kuris vykdydamas
projektą, programą ar portfelį vadovaujasi skaidrumo principais siekdamas

klientų, partnerių, kurie tiekia produktus ar teikia paslaugas, ir kitų
suinteresuotųjų šalių pasitenkinimo. Esant poreikiui, jis sugeba pritraukti
tinkamų specialistų ir išlaikyti jų pagarbą net tais atvejais, kai tenka priimti
sudėtingus sprendimus. Jis geba motyvuoti specialistus, kurie mokėtų
maksimaliai panaudoti žinias ir patirtį siekdami sėkmingai įgyvendinti
projektą, programas ar portfelius.

Padėka
IPMA dėkoja redaktorių komitetui, kurio dėka buvo išleista IPMA
kompetencijų sąvado 2.0 versija. Pirmoji oficiali versija buvo išleista
1999 m. vasario mėn., o 2001 m. balandžio mėn. leidinys buvo
perleistas įtraukiant smulkius pataisymus. Minėtos versijos
redaktorių komitetą sudarė:
– Gilles Caupin,
– Hans Knoepfel,
– Peter Morris,
– Erhard Motzel,
– Olaf Pannenbäcker.
3 versijos redaktorių kolegija:
– Gilles Caupin
– Hans Knoepfel
– Gerrit Koch
– Klaus Pannenbäcker
– Francisco Pérez-Polo
– Chris Seabury.
Korektūros projekto koordinatorė – Brigitte Schaden, IPMA sertifikavimo
viceprezidentė.
IPMA ypač dėkoja Anthony Skidmore už jo technines įžvalgas ir Bart Verbrugge
iš leidyklos „Van Haren Publishing“, kuris iš visų projektų vadovų pateiktos
medžiagos parengė šią knygą. Didžiausią darbą rengiant trečiąją IPMA
kompetencijų sąvado versiją atliko asociacijos narės, kurios nuolat konsultavo,
teikė vertingų įžvalgų ir kitaip prisidėjo tobulinant ir atnaujinant leidinio
informaciją.
Korektūros komandos žodis
2006 m. kovo mėn.
IPMA kompetencijų sąvado 3 versijos redaktorių kolegijai
Projektų valdymas – nuostabi profesija, kurią pasirinkus nuolat susiduriama su
iššūkiais. Šiuo dokumentu siekiama padėti projektų vadovams nuolat tobulinti
profesinę projektų valdymo kompetenciją.
Projekto vadovas

Gerrit Koch

Reziumė
Nuo 2001 m. Tarptautinė projektų valdymo asociacija pakeičia IPMA
kompetencijų sąvado 2 versiją šiuo dokumentu.
Trečiojoje knygos versijoje pateikiami išsamūs visų kompetencijų, kurios
būtinos sertifikuotiems projektų vadovams pagal IPMA keturių lygių
sertifikavimo sistemą, aprašymai.
IPMA kompetencijų sąvado trečiosios versijos rengimo darbe aktyviai dalyvavo
keturiasdešimt IPMA narių. Jų dėka šioje knygoje pateikiami visų asociacijų
taikomi reikalavimai ir sukaupta projektų valdymo kompetencijos vertinimo
patirtis.
IPMA kompetencijų sąvadas – tai dokumentas, kurio laikosi visos IPMA narės ir
sertifikavimo centrai siekdami užtikrinti nuoseklų ir harmoningą standartų
taikymą. Didžioji dalis dokumento ir skiriama kompetencijų elementams
nagrinėti.
Siekiant kuo efektyviau padėti visiems praktiškai taikantiesiems IPMA
kompetencijų sąvado teoriją, šiame leidinyje išsamiai aprašomas visų lygių
sertifikavimo procesas kartu su taksonomija, pateikiamos savęs vertinimo
formos.
Profesionalus projektų valdymas yra išskaidomas į 46 kompetencijų
elementus: techninės projektų valdymo kompetencijos (20 elementų), projekto
darbuotojų socialinės kompetencijos (15 elementų) ir projektų, programų bei
portfelių integravimo kompetencijos (11 elementų).
Kompetencijų akis atspindi visų projektų valdymo elementų, kuriais
vadovaudamasis projektų vadovas vertina konkrečias situacijas, visumą. Akis
simbolizuoja aiškumą ir viziją. Kompetentingas ir atsakingas projektų vadovas
priima sprendimus dėl konkrečių veiksmų tik po to, kai gerai išanalizuoja gautą
informaciją.
IPMA kompetencijų sąvadas – tai sertifikavimo pagrindas, kuriuo remiasi visų
asociacijų narių sertifikavimo centrai, naudojantys šiuos kompetencijų
elementus kandidatams vertinti. Nacionaliniai kultūriniai skirtumai yra
nagrinėjami nacionaliniuose kompetencijų sąvaduose. Jie buvo įtraukti į šį
sąvadą kaip papildomi kompetencijų elementai. IPMA patvirtintas nacionalinių
kompetencijų sąvadas privalo atitikti IPMA kompetencijų standartą bei

tarptautiniu lygiu pripažįstamus sertifikatus, išduodamus nacionalinių
sertifikavimo sistemų.
IPMA kompetencijų sąvadą rekomenduojama naudoti kandidatams bei
vertintojams vertinimo proceso metu. Šį sąvadą taip pat galima naudoti kaip
pagrindą ruošiant mokomąją medžiagą, atliekant mokslinį tiriamąjį darbą ar
kaip bendrąsias gaires nusakantį vadovą visiems, ieškantiems informacijos apie
projektų valdymą.
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Įžanga
Siekiant aiškumo projektų vadovai bus įvardijami vyriškąja gimine (jis, jo, jam,
jį), bet galimi ir moteriškosios giminės (ji, jos, jai, ją) atitikmenys.
IPMA kompetencijų sąvadas nėra nei vadovėlis, nei receptų knyga. Sąvade
pateikiami projektų valdymo techninių, socialinių ir integravimo kompetencijų
elementai. Šioje knygoje pateikiamais pavyzdžiais jokiu būdu nėra siekiama
riboti individualų ir laisvą skaitytojo mąstymą – priešingai, toks mąstymas yra
skatinamas.
Šiame skyriuje apžvelgiamos priežastys, kodėl buvo sukurta projektų valdymo
kompetencijų sertifikavimo sistema, pristatomi ir aiškinami pagrindiniai
terminai, reikalavimai bei Tarptautinės projektų valdymo asociacijos (IPMA)
patvirtintos sertifikavimo sistemos modeliai.
Nuo to laiko, kai IPMA pradėjo kurti ir taikyti savo universalią sertifikavimo
sistemą, jos pagrindinis uždavinys – sertifikuoti projektų vadovus ir suteikti
jiems pasauliniu mastu pripažįstamus keturių lygių (4-L-C) sertifikatus. IPMA
sertifikavimo sistema siekiama prisidėti prie projektų vadovų karjeros.
Pagrindinės suinteresuotosios šalys:
• Projektų valdymo specialistai

jiems svarbi tarptautiniu lygiu
pripažįstama sertifikavimo sistema.

• Organizacijų vadovai

jiems aktualu teikti bei gauti
kokybiškas
projektų
valdymo
paslaugas bei efektyviai rūpintis
nuolatiniu darbuotojų kvalifikacijos
tobulėjimu.

• Sertifikavimo vertintojai

jų veikloje labai svarbu vadovautis
aiškiai suprantama sertifikavimo
metodologija ir procesu.

• Universitetai, mokyklos, mokytojai

jiems
svarbu
suteikti
tvirtą
atitinkamos kvalifikacijos pagrindą.

IPMA kompetencijų sąvadą rekomenduojama naudoti kandidatams bei
vertintojams vertinimo proceso metu. Šį sąvadą taip pat galima naudoti kaip
pagrindą ruošiant mokomąją medžiagą, atliekant mokslinį tiriamąjį darbą ar
kaip bendrąsias gaires nusakantį vadovą visiems, ieškantiems informacijos apie
projektų valdymą.
Kompetencijų akis simbolizuoja visų projektų valdymo elementų, kuriais
vadovaudamasis projektų vadovas vertina ir priima sprendimus konkrečiose
situacijose, visumą. Akis yra aiškumo ir vizijos simbolis. Žr. 1.1. pav.

Integravimo
kompetencijos

Socialinės
kompetencijos

1.1 pav. Kompetencijų akis

Techninės
kompetencijos

1.1. Projektai
Pastaruoju metu pasaulyje įgyvendinamų projektų, programų ir portfelių
skaičius labai sparčiai auga. Per paskutinius trisdešimt metų projektų valdymo
disciplinos vystymuisi ir informacijos sklaidai buvo skiriamas ypatingas
dėmesys.
Projektams vis dažniau yra skiriami profesionalūs projektų valdymo
specialistai. Praeityje profesionalus projektų valdymas vyravo statybų ir
gynybos sektoriuose. Šie sektoriai išlieka svarbūs ir dabar, tačiau jie užima tik
nedidelę visų įgyvendinamų projektų dalį. Šiuo metu dažnai susiduriame su
informacinių ir komunikacinių technologijų, organizacijos plėtros, produktų
vystymo, rinkodaros pokyčių, tyrimų, renginių organizavimo, politiniais,
įstatymų leidybos, švietimo ir socialiniais projektais, vykdomais daugelyje
skirtingų ūkio sektorių.
Šiandien retai išgirsime klausimą, ar svarbus projektų valdymas, nes dažniau
klausiama:
• Kokie yra profesionalaus projektų valdymo rezultatai, metodika ir
priemonės?
• Nuo ko priklauso projektų valdymo kokybė?
• Kokių kompetencijų reikalaujama iš projektų valdymo specialisto, valdančio
konkretų projektą, projekto etapus ir priskirtas atsakomybės sritis?
• Kaip vertinama konkretaus projekto valdymo kokybė?

1.2. Profesionalus projektų valdymas
Siekdami projektus valdyti profesionaliai, projektų vadovai privalo laikytis
griežtų standartų ir projektų valdymo nuostatų. Šie reikalavimai buvo apibrėžti
nuolatos renkant informaciją, ją išsamiai analizuojant ir standartizuojant
priimtą bei patvirtintą projektų valdymo kompetencijos apibrėžtį.
Projektų valdymo kokybę lemia sėkmingas visų projekto reikalavimų
įgyvendinimas. Projektų valdymo kokybė tiesiogiai priklauso nuo projekto
vadovybės reikalavimų įvykdymo. Optimalus projekto valdymas galimas tik
tada, kai visi jo dalyviai, projekto komandos ir išteklių tiekėjai, kurie yra įtraukti
į projekto valdymą, yra pakankamai kompetentingi atlikti jiems priskirtą darbą
ir prisiimti asmeninę atsakomybę už savo vykdomą veiklą.

IPMA kompetencijų sąvade pateikiami svarbiausi terminai, užduotys,
praktikoje pasitaikę atvejai, įgūdžiai, funkcijos, valdymo procesai, metodai,
technikos ir priemonės, kurie naudojami tinkamo projektų valdymo teorijoje ir
praktikoje. Taip pat, jei reikalinga, papildoma specialistų žiniomis ir patirtimi,
kurios susijusios su inovatyvių ir sudėtingų projektų patirtimi, kuri buvo įgyta
tam tikrose konkrečiose situacijose.

1.3. Pagrindiniai terminai
Pagrindiniai projektų valdymo sertifikavimo terminai išdėstyti ISO/IEC 17024
standarto dokumente „Pagrindiniai reikalavimai asmenų sertifikavimą
vykdančioms institucijoms“.
• Kompetencija – tai sugebėjimas pritaikyti žinias ir (arba) įgūdžius ir, esant
reikalui, asmenines savybes.
• Sertifikavimo sistemoje yra išdėstyti konkretūs reikalavimai tam tikroms
asmenų kategorijoms, kurioms taikomi vienodi standartai, taisyklės ir
procedūros.
• Sertifikavimo procese numatomi visi veiksmai, kuriuos įgyvendinusi
sertifikavimo teises turinti institucija pripažįsta, kad konkretaus asmens
kompetencijos atitinka visus reikalavimus.
• Vertinimo sistema yra pagrįsta kandidato kompetencijų vertinimu,
atsižvelgiant į vieną ar daugiau kriterijų, pavyzdžiui, rašymo, iškalbos
gebėjimai, praktiniai įgūdžiai ar įžvalgumas.
• Asmens kvalifikacija atspindi jo asmenines savybes ir sugebėjimus, jo
išsilavinimą, mokymuose įgytus įgūdžius ir (arba) darbo patirtį.
Vertinimo procesas neprognozuoja ir nenumato ateities. Vertinimo metu
įvertinama kandidato patirtis ir įgytos žinios, remiantis kandidato vertintojams
pateiktais duomenimis. Ši vertinimo sistema yra geras ateities projektų sėkmės
rodiklis. Be to, remiantis šia sistema paranku įgyvendinti profesinio tobulėjimo
planus.

1.4. Sertifikavimo nauda
Projektų, programų ir portfelių vadovus bei jų komandų dalyvius dalyvauti
sertifikavimo programose motyvuoja šios galimybės:

• praplėsti ir pagilinti žinias bei įgūdžius;
• tęsti savišvietos ir mokymosi procesą;
• pagerinti projektų valdymo kokybę;
• paskutinis, bet ne mažiau svarbus veiksnys – gebėjimas kuo efektyviau
pasiekti projekto tikslus.
Sertifikavimo programos naudingos šiems suinteresuotiesiems asmenims:
• projektų valdymo specialistams – įgyjant tarptautiniu mastu pripažįstamą
sertifikatą, patvirtinantį jų projektų valdymo kompetenciją, žinias ir patirtį;
• projektų valdymo paslaugų teikėjams – įrodant jų darbuotojų profesinę
kvalifikaciją;
• klientams – ieškant garantijos, kad iš samdomų projektų vadovų jie gaus
paties aukščiausio lygio paslaugas.

1.5. Pagrindiniai IPMA kompetencijų sąvado principai
IPMA sukūrė kompetencijų sąvadą remdamasi nacionaliniais kompetencijų
sąvadais ir vėliau jį nuolatos taisė ir tobulino. Svarbiausias privalumas
klientams yra tas, kad kandidatų kompetencijos nėra priklausomos nuo
konkrečios įmonės, organizacijos, dalykinės srities, ekonomikos sektoriaus ar
šalies.
Leidinyje pateikiamuose interviu ir vertinimo ataskaitose apžvelgiama įmonių,
organizacijų, sričių, skirtingų ūkio sektorių bei šalių kultūra, taip pat
apklausiami atitinkamo sektoriaus vertintojai (antrasis vertintojas – iš kito
sektoriaus). Į Nacionalinių kompetencijų sąvadą gali būti įtraukti kultūriniai
aspektai, būdingi konkrečioms šalims.
Oficiali IPMA kompetencijų sąvado kalba yra anglų kalba. Asociacija narė gali
nuspręsti IPMA kompetencijų sąvadą naudoti tiesiogiai atlikdama
sertifikavimo procedūras. Asociacija narė taip pat gali pati nuspręsti
patobulinti nacionalinių kompetencijų sąvadą, pateikiamą IPMA bendrajame
sąvade.
Nacionalinio kompetencijų sąvado kūrimo taisyklės nurodytos toliau.
• Turi būti tiesioginis ryšys tarp atskirų elementų, esančių IPMA kompetencijų
sąvade
ir
nacionaliniame
kompetencijų
sąvade.
• Asocijuotoji narė gali pridėti iki 10 proc. turinio prie esamo IPMA
kompetencijų sąvado turinio, kuris atspindėtų vietos situacijos specifiką ir
verslo
vystymo
būdus.
• Asocijuotoji narė gali pridėti iki 10 proc. daugiau papildomų kompetencijų
elementų, kurie atspindėtų vietos situacijos specifiką ir praktikas.
• Asocijuotoji narė gali adaptuoti vietos situacijos ir praktikų aprašymą
versdama nacionalinių kompetencijų sąvadą, pateikiamą IPMA bendrajame
sąvade.
Už asociacijos narės parengtą Nacionalinio kompetencijų sąvado patvirtinimą
įgyvendinimo etapo metu oficialiai atsakinga IPMA.
Šiame sąvade didelis dėmesys skiriamas išsamiam kompetencijų apibūdinimui,
o trečiajame skyriuje pateikiamas sutrumpintas IPMA sertifikavimo sistemos
aprašymas. Tai skaitytojui padės suvokti, kaip oficialiai pripažinta IPMA
metodika yra taikoma sertifikuojant.
IPMA reglamentai ir gairės (taip pat visų sertifikavimo centrų reglamentai ir
gairės) bus tobulinami ir papildomi tik išleidus sąvadą, kuris taip pat bus ir

toliau tobulinamas. Sertifikavimo proceso metu yra taikomi visi tuo metu
galiojantys IPMA bei sertifikavimo centrų patvirtinti reglamentai ir gairės.
Kompetencijų akis yra pasirinkta kaip viso IPMA kompetencijų sąvado
simbolis, simbolizuojantis žmogų, kuris ir yra svarbiausias elementas vertinant
projektų valdymo kompetencijas.
IPMA kompetencijų sąvadas apibrėžia keturiasdešimt šešis kompetencijų
elementus, papildytus pagrindinėmis tarpusavio sąsajomis, nuodugniai
aprašytus priskiriant juos vienai iš trijų kompetencijų grupių: techninių,
socialinių ir integracijos kompetencijų.
Kiekvienas kompetencijų elementas aprašomas pateikiant jo pavadinimą, jo
turinio aprašymą, galimų proceso įgyvendinimo etapų bei patirties kriterijų,
kurie reikalingi kiekvienam lygiui pasiekti, sąrašą. Siekiant kuo išsamiau
pateikti visą informaciją, kiekvieno kompetencijų elemento aprašymo
pabaigoje skaitytojui pateikiami pagrindiniai raktiniai žodžiai ir nurodomi
pagrindiniai aprašomojo elemento santykiai su kitais kompetencijų elementais.
IPMA kompetencijų sąvade nėra pateikiamos konkrečios metodologijos,
metodai ar specifinės priemonės, bet aprašomi su nagrinėjamo dalyko sritimi
susiję klausimai, pateikiami metodai, kuriuos taikant nustatomos užduotys,
pateikiami ir kai kurių metodų pavyzdžiai. Metodus ir priemones gali pasirinkti
pati organizacija. Kiekvienos konkrečios projekto situacijos metodus ir
priemones parinkti turi pats projekto vadovas.

1.6. IPMA universalioji keturių lygių (4-L-C) sertifikavimo sistema
Asmenims išduodami sertifikatai yra pagrįsti jų kompetencijų vertinimu
valdant tipinius projektus, kuriuos jie vykdo kasdieniniame darbe. IPMA
sertifikavimo sistema išskiria keturias pagrindines specialistų grupes, kurioms
taikomi vienodi standartai:
• Sertifikuotieji projektų direktoriai (IPMA A lygis): asmuo geba valdyti
svarbius portfelius ar programas naudodamas atitinkamus išteklius,
metodologijas ir priemones. Sertifikatas suteikiamas atsižvelgiant į asmens
gebėjimą valdyti projektų visumą, o ne vieną atskirą projektą. Tokiai
atsakomybei prisiimti reikalingos aukštesnio lygio žinios ir patirtis.
• Sertifikuotieji vyriausieji projektų vadovai (IPMA B lygis): asmuo geba valdyti
sudėtingą projektą, kurio konkretūs kriterijai išsamiai aprašomi trečiame šios

knygos skyriuje. Šalutiniai projektai taip pat yra sertifikuoto vyriausiojo
projektų vadovo prerogatyva, tačiau visų jam priskirtų šalutinių projektų
valdymą jis koordinuoja ne pats, o per tiesiogiai su tais projektais dirbančius
projektų vadovus.
• Sertifikuotieji projektų vadovai (IPMA C lygis): asmuo geba valdyti riboto
sudėtingumo projektą, deramai taikydamas savo įgūdžius, patirtį bei žinias
projektų valdymo srityje.
• Sertifikuotieji projektų valdymo komandos nariai (IPMA D lygis): asmuo geba
pritaikyti projektų valdymo žinias įgyvendindamas projektą, tačiau jo bendros
kompetencijos nepakanka sėkmingam projekto valdymui užtikrinti.

Projektų direktoriai (A) PV
komandos nariai (D)

Projektų vadovai (C) PV
komandos nariai (D)

Vyriausieji projektų vadovai
(B) PV komandos nariai (D)

Riboto sudėtingumo projektai

Projektų vadovai (C) PV
komandos nariai (D)
paprojekčiai

sudėtingi projektai

portfeliai arba programos
(

) Projektų direktorius (IPMA A lygis)

(

)

Vyriausiasis projektų vadovas (IPMA B lygis)

( )
( )

Projektų vadovas (IPMA C lygis)
Projektų valdymo specialistas (IPMA D lygis)

( )

Kvalifikuotas, patyręs, pripažintas tam tikros srities specialistas (IPMA D lygis)

1.2 pav. IPMA universalioji keturių lygių (4-L-C) sertifikavimo sistema
Sertifikavimo schemos esmė yra ne pats projektas, bet projektų valdymas.
Sertifikavimo lygiai nėra ribojami hierarchijos. D lygio projektų vadovas ( ),
nepaisant jo bendrų žinių ir įgūdžių projektų valdymo srityje, gali būti labai
kompetentingas, patyręs ir pripažintas tam tikros specifinės projektų
valdymo srities ekspertas ( ). Pavyzdžiui, jis gali turėti papildomą sąnaudų
valdymo kvalifikaciją. Bet kurio lygio projektų valdymas apima užduočių
vykdymą bei sprendimų priėmimą atsižvelgiant į vietinį, regioninį, nacionalinį
ar tarptautinį kontekstą.

Šių lygių sistema suteikia puikias galimybes ir individualiai siekti karjeros, ir
tobulinti organizacijos veiklos procesą, taip pat gali būti naudojama kaip
nuolatinė personalo vystymo programa, taikoma darbuotojams, įmonėms bei
kitoms organizacijoms.

1.7. Reikalavimai
Pagrindinis klausimas atliekant savęs ir trečiųjų šalių vertinimą: kokia
asmens kompetencija priskirto darbo užduotims atlikti? Atsakymų į šį
klausimą pagrindai:
• projekto valdymo užduočių aprašymai (kompetencijų elementų aprašymai);
• reikalingų kompetencijų lygių aprašymai pagal patvirtintą IPMA keturių
lygių klasifikavimo sistemą (Taksonomija, 4 priedas);
• aprašymai, kaip reikia vertinti kompetencijų lygius (skalė nuo 0 iki 10)
(trečias skyrius).
IPMA kompetencijų sąvade visos kompetencijos yra skirstomos į tris grupes:
• 20 techninių kompetencijų yra esminiai projektų valdymo proceso
elementai;
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• 15 socialinių kompetencijų lemia tarpasmeninių santykių valdymą tarp
individų bei individų grupių, dalyvaujančių projektų, programų ir portfelių
valdyme;
• 11 integravimo kompetencijų lemia sėkmingą projekto komandos
integraciją projekto ir nuolatinės organizacijos kontekste.
Kiekvieno kompetencijų elemento žinioms ir įgūdžiams įvertinti yra
naudojama vertinimo balų skalė, prasidedanti nuo 0 (jokios kompetencijos)
iki 10 (absoliuti kompetencija). Visos vertinimo balų skalės reikšmės nuo 0 iki
10 yra išaiškintos trečiame knygos skyriuje.
Žinojimas nėra tik tikslus faktų atkartojimas, tai gebėjimas suvokti sąsajas
tarp atskirų procesų bei gebėjimas taikyti projektų valdymo įgūdžius
praktikoje savarankiškai interpretuojant metodus.
Atsakydamas į pateikiamus konkrečius klausimus asmuo pateikia įrodymus,
koks jo žinių lygis pasiektas.
Projektų vadovas negaus daug patirties vykdydamas tokius pačius projektus
metai iš metų.
Savo žinias jis turi taikyti tikrose ir skirtingose situacijose (pvz.,
vadovaudamas skirtingo dydžio ir rūšių projektams, vykstantiems skirtingose
organizacijose, padaliniuose ir (arba) kultūrinėse aplinkose).

1.8. Švietimas ir mokymas
Svarbu visiškai atskirti sertifikavimo, švietimo ir įgūdžių tobulinimo
(mokymo) procesus. Vertintojo uždavinys visų pirma yra kandidato
kompetencijų vertinimas. Savaime suprantama, kad projektų vadovams
kandidatams, siekiantiems gerų rezultatų sertifikavimo procese, reikia
švietimo programų ir mokymo. Svarbu suvokti, kad norint pasirengti
sertifikavimui reikalingos specifinės žinios ir mokymai.
Nors tiesiogines sąsajas įžvelgti sunku, tačiau ir švietimo, ir mokymo
institucijos siekia pagerinti savo mokslo darbuotojų, studentų ir mokymo
programų dalyvių galimybes gauti vienokį ar kitokį sertifikatą, pavyzdžiui:
• pažengusi profesinio ugdymo mokykla ar mokymo kursų institucija siekia
gerai paruošti savo studentus IPMA D lygio sertifikatams gauti;
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• projektų valdymo magistrantūros ar doktorantūros studijų programos
siekia užtikrinti, kad jų paruošti kandidatai sėkmingai gaus C (arba B) lygio
IPMA sertifikatus.
Kalbant apie antrąjį pavyzdį, svarbu pažymėti, kad nei švietimo programų, nei
mokymo sėkmingas baigimas negali atstoti individualios kiekvieno
kandidato, siekiančio C ar A lygio IPMA sertifikatų, patirties.

1.9. Vertinimas
Vertinimo procese dalyvauja du vertintojai – patyrę ekspertai, turintys
projektų valdymo sertifikatus. Vienas vertintojas yra patyręs tos ar artimai
susijusios ūkio srities ekspertas, kurioje dirba kandidatas, kitas vertintojas
yra kito sektoriaus specialistas. Vertintojas privalo turėti bent tokio lygio
IPMS sertifikatą, kurio siekia kandidatas konkretaus vertinimo proceso metu.
Be raštu pateikiamų atsakymų, kandidatai papildomai dalyvauja pokalbiuose
su vertintojais. Individualūs pokalbiai su kandidatais ir yra patys svarbiausi.
Vertintojai privalo užtikrinti, kad vertinimo proceso metu būtų laikomasi visų
sertifikavimo sistemos reikalavimų, o nustatytų procedūrų laikymasis būtų
objektyviai ir sistemingai pagrindžiamas raštiškais kandidato kompetenciją
atspindinčiais įrodymais (ISO/IEC 17024, 6.2.3 straipsnis).
Vertinimo procesą sudaro:
• Kandidatų atrankos kriterijai: dažniausiai nustato tam tikro darbo
konkrečioje projektų valdymo srityje patirties metų skaičių (skirtinga patirtis
nustatoma kiekvienam IPMA sertifikavimo lygiui; gali būti keliami ir
kandidato išsilavinimo lygį apibrėžiantys reikalavimai).
• Egzaminas raštu: kelių tipų užduotys (klausimynas su pateiktais atsakymų
variantais, tiesioginiai klausimai, esė rašymas, kitos intelektinės užduotys) su
nuorodomis į IPMA kompetencijų sąvadą; kandidatams nustatomas laiko
limitas visoms užduotims atlikti.
• Ataskaitos parengimas: apima konkrečius realaus projekto, programos ar
portfelio įgyvendinimo aspektus (atsižvelgiant į IPMA lygį) su nuorodomis į
IPMA kompetencijų sąvadą; pateikiami konkretūs reikalavimai dėl ataskaitos
apimties.
• Komandinis darbas (neprivalomas): problemų sprendimas nedidelėse
komandose, dirbant su sugalvotais projektais, komandinio darbo metu
kandidatus stebi jų vertintojai – taip skirtingose situacijose atskleidžiamas
kandidatų elgesys; jo vertinimas labai svarbus kandidatams,
koordinuojantiems šalyje įgyvendinamus projektus (arba paprojekčius).
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• Pokalbiai: pokalbių metu aptariami specifiniai klausimai, susiję su kandidato
parengta ataskaita (šie pokalbiai gali būti išplečiami, įtraukiant ir kandidato
savęs vertinimo patikrą, klausimų, susijusių su egzamino raštu medžiaga,
aptarimą, darbo komandoje rezultatus bei stebėtojų nuomonės pateikimą)
(pateikiant nuorodas į IPMA kompetencijų sąvadą).
Vertintojai nevykdo šviečiamojo, mokomojo ar repetitorių darbo. Jie taiso
egzamino raštu darbus, organizuoja ir analizuoja darbą komandoje, veda
išsamius pokalbius su kandidatais, vertina kandidatų pateiktas ataskaitas,
kandidatų atsakymus į klausimus, kandidatų elgesį ir pristatymus. Vertintojai
parengia pasiūlymą dėl kandidato vertinimo išvadų (suteikti ar nesuteikti tam
tikrą sertifikatą); pateikia pagrindinius argumentus esant neigiamam
sprendimui dėl kandidato sertifikavimo. Galutinį sprendimą priima
sertifikavimo centrai.

1.10. Tarptautinis bendradarbiavimas
Jau daugelį metų projektų valdymo asociacijos didžiausią dėmesį skiria viso
pasaulio šalių kvalifikacijos ir kompetencijų programoms.
IPMA veikla prasidėjo 1965 m. IPMA vizija – kurti ir skatinti profesionalumą
projektų valdymo srityje. Be IPMA asocijuotųjų narių, kurių šiuo metu
pasaulyje yra virš keturiasdešimt, pagalbos, būtų beveik neįmanoma pasiekti
tokių ambicingų tikslų.
Universalų projektų valdymo kompetencijų standartą vieningai kuria ir
palaiko visa IPMA šeima. Dauguma asociacijų narių yra pasirašiusios
susitarimus su IPMA dėl oficialaus jų taikomų kvalifikacijos ir kompetencijų
programų patvirtinimo ir sėkmingai taiko kelių lygių sertifikavimo sistemą
projektų valdymo srityje.
IPMA aktyviai dalijasi įžvalgomis bei profesine patirtimi su kitomis projektų
valdymo asociacijomis, kurios dalyvauja apibendrinant universalias projektų
valdymo žinias, kuriant kompetencijas ir brandos modelius, praktiškai
taikomus tokiose šalyse, kaip Jungtinės Amerikos Valstijos, Australija,
Japonija.

1.11. Profesionali projektų valdymo literatūra
IPMA savo interneto svetainėje (www.ipma.ch) pateikia profesionalios
sertifikavimo literatūros nuorodas.
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Kiekvienas sertifikavimo centras skelbia naudingos literatūros nuorodas,
kurios aktualios visiems besitobulinantiems projektų valdymo srityje.
IPMA bendradarbiauja su žurnalu „Tarptautinių projektų valdymas“ (angl. k.
„International Journal of Project Management“).
Keletas asociacijų narių leidžia regioninius ar nacionalinius leidinius apie
projektų valdymą.

Antras skyrius. Pagrindinės sąvokos
Šio skyriaus tikslas – paaiškinti esmines sąvokas, kurias privalu suprasti
studijuojant IPMA kompetencijų sąvadą. Pristatant kiekvieną šiame skyriuje
pateikiamą kompetencijų elementą, visų pirma pateikiamas elemento
apibrėžimas. Visi kompetencijų elementai išsamiai apibūdinami 4 skyriuje.

2.1. Kompetencijos
Kompetencijos pavadinimas yra kilęs iš lotynų kalbos žodžio „competentia“,
kuris reiškia „jam suteikiama teisė spręsti“ arba „turi teisę kalbėti“. Šio žodžio
reikšmė, atsižvelgiant į šiandieninį termino vartojimą, mažai pasikeitusi. Mes
nuolat ieškome kompetentingų projektų vadovų, kurie sugebėtų virtuoziškai
valdyti projektus.
Kompetencijų apibrėžimas ir kompetencijų valdymas labai pakeitė
kompetencijų ir žmonių išteklių valdymo metodus daugelyje organizacijų.
Kompetencija – tai žinių, asmeninio požiūrio, įgūdžių ir patirties, reikalingos
norint sėkmingai veikti tam tikroje srityje, visuma. Kad kandidatams būtų
lengviau įvertinti ir tobulinti savo kompetenciją, o vertintojams – vertinti
kandidatų kompetenciją, ji skaidoma į tris pagrindines grupes. Šios grupės –
tai skirtingos dimensijos, pagal kurias nusakomos gana skirtingos funkcijos.
Kiekvienai grupei priklauso kompetencijų elementai, kurie nurodo
svarbiausius konkretaus diapazono kompetencijų aspektus.
IPMA kompetencijų sąvado 3 versijoje kompetentingas projektų valdymas
nagrinėjamas trimis pagrindiniais aspektais:
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• Techninių kompetencijų grupė apibūdina pagrindinius projektų valdymo
kompetencijų elementus. Šioje grupėje apžvelgiami projektų valdymo
kompetencijų elementai dažnai vadinami pagrindiniais elementais. Sąvade iš
viso nagrinėjama 20 techninių kompetencijų elementų.
• Socialinių kompetencijų grupė apibūdina asmeninius projektų valdymo
kompetencijų elementus. Šioje grupėje nagrinėjamos projektų vadovo
asmeninės savybės ir įgūdžiai. Sąvade iš viso analizuojama 15 socialinių
kompetencijų elementų.
• Integravimo kompetencijų grupė apibūdina projektų valdymo kompetencijų
elementus, susijusius su įgyvendinamo projekto kontekstu ir aplinka. Šioje
grupėje nagrinėjamos projekto vadovo kompetencijos, kuriant ir palaikant
santykius su tiesiogine valdančiąja organizacija, sugebėjimas sėkmingai veikti
projektinėje organizacijoje. Sąvade iš viso nagrinėjama 11 integravimo
kompetencijų elementų.
Visos trys šios kompetencijų grupės yra pavaizduotos kompetencijų akies
schemoje, žr. 1.1. pav.

2.2. Kompetencijų elementai
Kiekvienos srities kompetencijų elementai aprašomi remiantis reikiamomis
žiniomis ir patirtimi.
Bendrajame aprašyme nurodoma kompetencijos elemento reikšmė ir svarba.
Toliau elementas yra suskaidomas į galimus proceso etapus, kad kandidatui
ir vertintojui būtų lengviau suvokti, kaip kompetencijos elementas gali būti
taikomas vykdant projektą. Aptartų temų sąrašas pravers ieškant papildomos
literatūros ir interneto šaltinių.
Žinių ir patirties reikalavimai, taikomi skirtingiems IPMA lygiams, yra
pateikiami poskyryje ,,Pagrindinės IPMA lygių kompetencijos“, o aprašomų
kompetencijos elementų pagrindinės sąsajos su kitais kompetencijų
elementais yra pateikiamos poskyryje ,,Pagrindiniai ryšiai“.
Siekiant palengvinti vertinimo procesą, socialinių kompetencijų elementų
aprašymai yra papildyti palyginamąja informacija, kurioje pateikiami
pavyzdžiai, susiję su tinkama elgsena ir, atitinkamai, elgsena, kurią reikia
tobulinti.
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Klausimai, kuriuos būtų galima pateikti, kalbant apie individualius
kompetencijų elementus, galėtų būti tokie:
Klausimas
Ar tam tikrais atvejais šie kompetencijų elementai iš dalies sutampa?
Atsakymas
Taip, tam tikrais atvejais jie iš dalies sutampa. Jeigu kompetencijų elementai
apima kažkokią visumą, tada neišvengsime sutapimų.
Klausimas
Ar visi kompetencijų elementai yra vienodo reikšmingumo?
Atsakymas
Siekiama, kad visi kompetencijų elementai būtų vienodos svarbos, tačiau tam
tikros projekto įgyvendinimo situacijos ar paties projekto specifika gali nulemti,
kad kai kurios kompetencijos taps esminėmis ir lemiančiomis projekto sėkmę.
Be to, apie kai kuriuos kompetencijų elementus yra sukaupta daugiau
informacijos bei išleista daugiau profesionalios literatūros nei apie kitus.
Klausimas
Ar gali kompetencijos elemento žinios man padėti rasti atsakymus, kaip
įgyvendinti konkretų projektą?
Atsakymas
Ne, IPMA kompetencijų sąvade nerasite recepto, kaip įgyvendinti projektus. Vis
dėlto galimų proceso etapų aprašymai gali padėti kandidatui sėkmingai
pritaikyti įgytas kompetencijas įgyvendinant projektą. Sąvade aprašomi dalykai
ir temos gali padėti kandidatui pasirinkti jam aktualią literatūrą, reikalingą
gilesnėms kompetencijų elementų studijoms.
Kompetentingas projektų valdymas sudaro visų 46 kompetencijų elementų
visumą.

2.3. Kompetencijų sąvadas
IPMA kompetencijų sąvado medžiagoje yra aptarti ir kultūrinių skirtumų
aspektai, nes leidinys buvo rengtas atsižvelgiant į beveik keturiasdešimties
aktyviai bendradarbiavusių nacionalinių projektų valdymo asociacijų narių
patirtį ir įžvalgas. Tai reiškia, kad aprašant kiekvieną kompetencijų elementą,
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buvo labai svarbu išskirti papildomus kompetencijų elemento nacionalinius
aspektus.
IPMA užtikrina, kad IPMA sertifikatai yra pripažįstami tarptautiniu mastu. Dėl
šios priežasties nacionalinių sertifikavimo sistemų harmonizavimas yra labai
svarbus. Būtina užtikrinti, kad sertifikuoti projektų vadovai sėkmingai galėtų
darbuotis naujose organizacijose, ūkio sektoriuose ir šalyse.
Siekiant, kad IPMA kompetencijų sąvadas atspindėtų visų galimų susijusių
šalių interesus, buvo atsižvelgta į išorės organizacijų bei asociacijų narių
pateiktą informaciją ir įžvalgas.

Asocijuotųjų
narių indėlis

IPMA kompetencijųsąvadas,3
versija

Organizacijų
indėlis

2.1 pav. Šalys, prisidėjusios prie IPMA kompetencijų standarto 3 versijos
parengimo
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2.4. Kompetencijų lygiai
IPMA išskiria keturis kompetencijų lygius:
• IPMA A lygis: iš kandidato reikalaujama gebėjimo sėkmingai taikyti
programų ir (arba) portfelių koordinavimo kompetencijų elementus;
gebėjimo užtikrinti programų ir (arba) portfelių vadovų profesinį tobulėjimą
bei efektyvų kompetencijų elementų taikymą kasdieninėje profesinėje jų
veikloje; įsitraukimo į kompetencijos elementų profesinės literatūros
rengimo ir tobulinimo darbą kuriant projektų ir programų valdymo
metodologijas, technikų ar priemonių sistemas; įdirbio prisidedant prie
projektų vadovų profesijos vystymo, rengiant ir spausdinant straipsnius,
pristatant sėkmingai įgyvendintus projektus ar naujai sukurtas koncepcijas.
• IPMA B lygis: kandidatas privalo gebėti sėkmingai pritaikyti kompetencijų
elementus įgyvendinant sudėtingus projektus. Kandidatas taip pat turi turėti
patirties koordinuojant paprojekčių vadovų darbą, užtikrinti sėkmingą jų
kompetencijų elementų taikymą kasdienėje profesinėje veikloje.
• IPMS C lygis: kandidatas privalo gebėti taikyti kompetencijų elementus
įgyvendinant riboto sudėtingumo projektus. Kandidatui gali prireikti
pagalbos ir labiau patyrusiųjų kolegų patarimo tobulinant reikalingas
kompetencijas ateityje.
• IPMS D lygis: vertinamos tik kompetencijos elementų žinios (egzaminas
raštu).
Išsamus sertifikavimo procesas ir visų keturių IPMA sertifikavimo lygių
kriterijai aprašomi knygos trečiame skyriuje. Detalūs kiekvieno kompetencijų
elemento žinių, patirties ir elgesio kriterijų aprašymai yra išdėstyti knygos 4
skyriuje.

2.5. Taksonomijos kriterijai
Kompetencijų taksonomija žinioms bei patirčiai vertinti yra suskirstyta į skalę
nuo 0 iki 10. Visos skalės reikšmės yra pateikiamos toliau:
• 0 reiškia, kad kandidatas neturi žinių ir (arba) patirties;
• nuo 1 iki 3 reiškia, kad kandidato žinios ir (arba) patirtis nepakankami;
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• nuo 4 iki 6 reiškia, kad kandidatas yra įgijęs vidutinio lygio žinių ir (arba)
patirties;
• nuo 7 iki 9 reiškia, kad kandidato žinios ir (arba) patirtis yra aukšto lygio;
• 10 reiškia, kad kandidato žinios ir (arba) patirtis yra išskirtinai aukšto lygio.
Kiekvieno IPMA sertifikavimo lygio žinių ir patirties reikalavimai skiriasi.
Atitinkamų lygių (nuo D iki A) reikalavimai taikomi aukštesni ar bent išlieka
tie patys.
Kiekvieno asmens žinios ir patirtis turėtų gilėti (nuo faktų žinojimo perėjus
prie galėjimo vertinti ir taikyti metodus) ir platėti (pereinant nuo vieno iki
kelių skirtingų tipų projektų).
Kompetencijų taksonomija išsamiai aprašoma knygos 4 priede.

2.6. Kompetencijų vertinimas
Visų 46 kompetencijų elementų vertinimas, taip pat ir papildomų nacionalinių
kompetencijų vertinimas privalo būti vykdomas griežtai laikantis patvirtinto
sertifikavimo proceso. Individo žinios ir patirtis gali būti vertinama
atsižvelgiant į jo gyvenimo aprašymą (lot. k. „curriculum vitae“), egzamino
raštu rezultatus, darbo komandoje vertinimą pagal 360 laipsnių darbuotojų
vertinimo metodiką, parengtą realaus projekto ataskaitą, rekomendacijas ir
pokalbį su vertintojais (žr. 3.2 skirsnį „Sertifikavimo procesas“). Vertinant
pagal 360 laipsnių darbuotojų vertinimo metodiką papildomai dalyvauja dar
trys žmonės, kurie pateikia savo atsiliepimus apie kandidato kompetencijas.
Jeigu šie trys žmonės, kurie gerai pažįsta kandidatą skirtingose profesinės
veiklos situacijose, vertina jį vienodai, tai, be abejonės, gali labai padėti
sertifikavimo vertintojams.
Taip vadinamasis STAR metodas gali žymiai pagerinti vertinimo proceso
efektyvumą. Pagal šią metodiką vertintojas paprašo kandidatą apibūdinti
konkrečią jo pristatyto projekto situaciją, kurioje kandidatas turėjo atlikti
konkrečią užduotį, ir nurodyti, kokius konkrečius veiksmus jis atliko bei kokių
rezultatų pasiekė. Ši metodika padeda atskleisti, kandidato orientaciją į
rezultatus bei jo gebėjimą valdyti iššūkius.
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Kad sertifikatai būtų lengviau pripažįstami tarptautiniu mastu, patartina, kad
vertinimo procese dalyvautų ir užsienio vertintojai arba kad nacionalinės
asociacijos tarpusavyje keistųsi egzaminų medžiaga bei praktine vertinimo
patirtimi.

2.7. Projektai, programos ir portfeliai
Ketvirtame knygos skyriuje nagrinėjamas projektų, programų ir portfelių
santykis su aplinka. Šiame skyriuje trimis elementais (3.1. Projekto
kontekstas, 3.2. Programos kontekstas ir 3.3. Portfelio kontekstas)
apibrėžiamos kompetencijos, kurias privalo išsiugdyti projektų vadovai,
siekdami sėkmingai veikti organizacijoje, kurios struktūra yra pagrįsta šiomis
trimis pagrindinėmis veiklos rūšimis. Kompetencijų elemento 3.4 poskyryje
„Programų ir portfelių įgyvendinimas“ aprašomos kompetencijos, būtinos
programų ir portfelių įgyvendinimo procese.
Ketvirtajame knygos skyriuje pagrindinis dėmesys skiriamas projektų,
programų ir portfelių apibrėžimams išaiškinti bei jų tarpusavio santykiams
aprašyti.
Siekiant parodyti IPMA A lygio kandidato ir IPMA B lygio kandidato
kompetencijų skirtumus, labai svarbu suvokti, ką reiškia tokie terminai, kaip
projektai, programos ir portfeliai. IPMA A lygio kandidatas turi gebėti
efektyviai taikyti kompetencijų elementus valdydamas ir koordinuodamas
projektus, programas ir (arba) portfelius valdančioje organizacijoje ir
užtikrinti, kad jo veikla atitinka organizacijos strateginius tikslus. Portfelį gali
sudaryti programos arba projektai. Sąvade vartojama sąvoka „portfelis“
reiškia programų portfelį, projektų portfelį arba abiejų visumą. Atitinkamai
sąvoka „portfelio vadovas“ bei kiti su žodžiu „portfelis“ susiję terminai savo
reikšme aprėpia programas, projektus arba abiejų, t. y. ir programų, ir
projektų, valdymą.

2.7.1. Projektai
Projektas – tai konkrečiais terminais ir sąnaudomis apibrėžta vykdomoji
veikla, kuria siekiama tam tikrų rezultatų (jie priklauso nuo projekto tikslų),
išlaikant kokybinius standartus bei reikalavimus. Projektų valdymo procese
paprastai dalyvauja specialistai nuo projektų valdymo bendradarbių iki
vyresniųjų projektų vadovų (nuo IPMA D iki B lygių). Labai svarbiam projektui
ar programai valdyti organizacijos sprendimu gali būti skiriamas ir projektų
direktorius (IPMA A lygis).
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2.7.2. Programos
Programos kuriamos ir įgyvendinamos strateginiams tikslams pasiekti.
Programą sudaro keletas susijusių projektų, kuriuos įgyvendinant būtina
atlikti tam tikrus organizacijos pokyčius, kad būtų gauta strateginiuose
tiksluose numatyta verslo nauda. Programų valdymo procese dažniausiai
dalyvauja vyresnieji projektų vadovai ir projektų direktoriai (IPMA B arba A
lygiai).

2.7.3. Portfeliai
Portfelis – tai tarpusavyje nebūtinai susijusių projektų ir (arba) programų
sujungimas paties portfelio kontrolės, koordinavimo ir optimizavimo tikslams
įgyvendinti. Esminius klausimus portfelio lygmenyje portfelio vadovas
pristato aukščiausiajai organizacijos vadovybei kartu pateikdamas galimus jų
sprendimo variantus. Atsižvelgiant į faktinę situaciją, priimami reikalingi
sprendimai.
Organizacija vienu metu gali įgyvendinti keletą portfelių. Pavyzdžiui, gali būti
įgyvendinami korporacijos lygio portfeliai, sujungiantys keletą organizacijos
padalinių ir tiesiogiai prižiūrimi aukščiausio lygio vadovų. Atitinkamai
kiekvienas organizacijos padalinys gali įgyvendinti savus portfelius, kurie bus
tiesiogiai prižiūrimi padalinio vadovų.
Funkcinės organizacijos valdymo struktūroje portfelio vadovo pozicija yra
nuolatinė. Konkretūs projektai ir (arba) programos yra įgyvendinami ribotą
laiką, tuo tarpu portfeliai išlieka nuolat. Portfelių vadovų funkciją dažniausiai
atlieka projektų direktoriai (IPMA A lygis), kurie, taikydami projektų valdymo
žinias ir patirtį, koordinuoja portfelio valdymą, atsižvelgdami į strateginius
organizacijos tikslus. Portfelio vadovas privalo turėti aukšto lygio projektų
valdymo kompetenciją.
2.1 lentelėje pateikiami pagrindiniai projekto, programos, portfelio požymiai
ir jų skirtumai valdymo atžvilgiu.
IPMA kompetencijų sąvado 3 versijoje pateikiami archetipiniai pavyzdžiai,
tad kandidatas privalo suvokti, kad praktikoje gali pasitaikyti nesutapimų.
2.1 lentelė. Projektas, programa ir portfelis – pagrindiniai požymiai ir
skirtumai
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Projektas
Pasiekti
numatytus
rezultatus

Programa
Įgyvendinti
strateginius
pokyčius

Vizija ir
strategija

Susijusios su
projekto verslo
planu

Jų siekiama
įgyvendinant
programas

Verslo nauda

Didžiąja dalimi
nepriskiriama
projektui
Dažnai
nepriskiriami
projektui
Detaliai
numatomi
verslo plane ir
vykdomi
įgyvendinant
projektą

Didžiąja dalimi
priskiriama
programai
Dažnai
priskiriami
programai
Bendrai
apibrėžiami
strategijoje;
detalizuojami
atskirai
kiekvieno
programai
priklausančio
projekto verslo
plane

Tikslai

Organizacijos
pokyčiai
Laikas,
sąnaudos

Portfelis
Kryptingai
koordinuoti,
optimizuoti
procesus pagal
patvirtintą
strategiją
Koordinuojamos
ir stebimos
neperžengiant
portfelio ribų
Didžiąja dalimi
nepriskiriama
portfeliui
Nepriskiriami
portfeliui
Pagrįsti portfelio
prioritetinėmis
kryptimis ir
strateginiais
tikslais

Paaiškinimas
Projekto tikslas yra pasiekti konkrečius (pagrįstus) verslo tikslus. Verslo
plane numatomi strateginiai klausimai bei nauda organizacijai. Taigi
strategija pati savaime nėra projektų vadovui keliamas uždavinys. Jeigu
projektas atitinka verslo strategiją, jis gali įgauti didesnę svarbą lyginant su
kitais projektais, o tai tikrai palengvina projektų vadovo darbą. Svarbu
pažymėti, kad net ir tokiu atveju projekto vadovas privalo siekti tikslų, kurie
yra numatyti verslo plane. Projektų vadovas neatsako už verslo naudos, kurią
organizacija gali pamatuoti ir kuri auga įgyvendinus projektą, gavimą.
Daugelyje organizacijų už projekto naudos gavimą yra atsakingas projekto
savininkas. Projektai nesusiję su organizacijos struktūros keitimu, tačiau gali
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būti įgyvendinami darbuotojų lavinimo ir švietimo tikslais siekiant, kad jie
savo veikloje pradėtų taikyti naujus metodus.
Jeigu projektu siekiama įgyvendinti organizacijos pokyčius, tai tokiais atvejais
pokyčiai įdiegiami kaip projekto rezultatas ir toliau valdomi tiesioginės
organizacijos vadovybės, o ne projekto komandos. Kai tikslai yra aiškiai
numatomi ir detalizuojami paties projekto įgyvendinimo pradžioje ir pati
organizacija jų beveik nekeičia viso projekto įgyvendinimo metu, tada
projekto eiga yra suvaldoma ir visiškai įmanoma pasiekti užsibrėžtų
rezultatų.
Norint efektyviau siekti organizacijos nustatytų strateginių tikslų, projektai
yra sujungiami į vientisą programą. Strateginiams organizacijos tikslams
pasiekti yra sukuriami tarpusavyje susiję projektai, kad kuo efektyviau būtų
galima pasiekti produkto ar jo pasiūlos rinkoje potencialą ir grąžą. Siekiant
numatytos produkto grąžos dažnai tenka inicijuoti organizacijos pokyčius,
kad kuo efektyviau būtų galima įgyvendinti būtinus organizacijos strateginius
pokyčius.
Programoje yra numatomas verslo naudos valdymo procesas bei verslo
grąžos stebėjimo sistema. Programos vadovas dažnai kontroliuoja programos
įgyvendinimo procesą komunikuodamas su projektų vadovais, jis inicijuoja
grįžtamąjį ryšį su tiesioginiais organizacijoje dirbančiais vadovais, siekdamas
įsitikinti, kaip realiai yra įgyvendinami organizacijos struktūriniai pokyčiai, ir
yra tiesiogiai atsakingas už indėlį keičiant organizacijos valdymo struktūrą.
Svarbu paminėti, kad programos vadovas šiuo atveju nėra atsakingas už
pakeistos valdymo struktūros generuojamą grąžą – ši atskaitomybė yra
priskiriama tiesioginiams organizacijos vadovams.
Pavyzdžiai galėtų būti labai įvairios programos, pradedant nacionaline
kampanija prieš narkomaniją, naujos transporto sistemos įdiegimas,
triukšmo miestuose mažinimo kampanija ar informacijos teikimo
standartizavimas skirtingose viešojo sektoriaus srityse. Po sutarto termino
įvykdyti programos pasiekimai, atitinkantys strategiją, yra pristatomi, o
programa yra nutraukiama.
Portfelio valdymas susijęs su organizacijos projektų ir programų
koordinavimu siekiant optimizuoti našumą, subalansuoti portfelio rizikos
profilį ir užtikrinti, kad lygiagrečiai vykdomi projektai atitinka organizacijos
strategiją ir rezultatai pasiekiami atsižvelgiant į skirtą biudžetą. Pasiekus šį
lygį, projektų skaičius, sudėtingumas ir poveikis ženkliai išauga, todėl turi
tinkamai veikti vadovybės kontrolės priemonės. Portfelio vadovas gali
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naudotis procesais, mechanizmais ir sistemomis, kad parodytų aukščiausiajai
vadovybei, kaip vykdant portfelį bus siekiama organizacijos strateginių tikslų.
Jis siūlo vyriausiosios vadovybės vertinimo ir sprendimo, kuriuos naujus
projektus įtraukti į portfelį, kuriuos vykdomus projektus tęsti ir kuriuos
atmesti, kad būtų pasiekta strategiją atitinkančių projektų ir projektų, kuriuos
galima pristatyti neviršijant galimų išteklių ir biudžeto ribų, pusiausvyra.
Pageidavimų sąraše projektų visada per daug, todėl kai kuriuos jų reikia
atmesti. Portfelio vadovas rūpinasi, kad ištekliai būtų naudojami optimaliai.
Brandžių organizacijų portfelio vadovai taip pat atlieka portfelio vizijos ir
strategijos pokyčių vertinimą. Portfelyje pateikiama daug bendrai priimtų,
pirmenybinių, koordinuojamų, prižiūrimų ir valdomų projektų. Portfelį
prižiūri vienas asmuo arba institucija (projekto direktorius arba vykdomoji
vadyba), kuri turi įgaliojimą ir atskaitomybę naudoti išteklius ir biudžetą
siekiant pristatyti tuos projektus. Portfelių pavyzdžiai: visi didieji projektai,
kuriuos reikia dalinti, visi kompanijos vidiniai informacijos ir ryšių
technologijų projektai, visi ne pelno organizacijų projektai, visi miesto statybų
projektai. Mokslo ir tyrimų plėtros projektų portfelius galima valdyti vykdant
tuos pačius procesus.
Savaime suprantama, pasaulis yra nei juodas, nei baltas, realiame gyvenime
pasitaiko įvairiausių pilkų atspalvių, tad visada atsiras labai skirtingų požiūrių
į šiame sąvade pateikiamą teoriją. Bene kiekvienas turbūt sugebės iš savo
asmeninės patirties pateikti įrodymų, kurie nedera prie šioje knygoje
išdėstytos matricos. Visi šiame poskyryje aprašyti lygiai (projektai,
programos ir portfeliai) yra pateikiami pačios paprasčiausios formos, kuri gali
transformuotis į daugybę skirtingų konkrečių atvejų.

2.8. Projektų valdymo tarnyba
Projektų valdymo tarnyba (dar vadinama programų valdymo arba portfelių
valdymo tarnyba) yra nuolatinės organizacijos dalis. Jos paskirtis yra teikti
pagalbą, nustatyti standartizuotas procedūras ir gaires skirtingų projektų bei
programų vadovams, taip pat rinkti ir konsoliduoti skirtingų projektų
duomenis bei rengti ataskaitas valdančiosioms organizacijoms. Šios tarnybos
privalo užtikrinti, kad įgyvendinami projektai atitiktų organizacijų
patvirtintas strategijas ir vizijas. Tokių procesų įgyvendinimas dažniausiai yra
grindžiamas verslo veiklos atitikties valdymo principams metodika.

2.9. Projektų ar programų valdymo tarnyba
2 skyrius. Svarbiausios kompetencijos

1
1

Projektų ar programų valdymo tarnyba ir joje dirbanti komanda dažniausiai
priklauso organizacijai, valdančiai didelės apimties projektus.

2.10. Projekto sėkmė
Kompetencijų vertinimas yra tik viena medalio pusė, tačiau visų svarbiausia,
kad projekto ar programos vadovui sektųsi jo profesinė veikla. Dėl šios
priežasties IPMA veikloje projekto sėkme yra laikomas „visų su projekto
įgyvendinimu susijusių šalių projekto rezultatų įvertinimas“.
Toks projekto sėkmės suvokimas yra daug ambicingesnis nei projekto sėkmės
traktavimas kaip „projekto tikslų pasiekimas per numatytą laiką ir neviršijant
biudžeto“. Tai, žinoma, įeina į IPMA pateikiamą projekto sėkmės apibrėžimą.

2 skyrius. Svarbiausios kompetencijos

1
1

Trečias skyrius. Sertifikavimas
Šiame skyriuje trumpai apžvelgiama tarptautiniu mastu pripažįstama IPMA 4
lygių sertifikavimo sistema. Pristatomi IPMA kompetencijų sąvado 3 versijos
taikymo pagrindai sertifikavimo procese pravers šioms trečiosioms šalims:
• organizacijoms, kurioms aktualios jų darbuotojų sertifikavimo galimybės;
• klientams, kurie nori geriau suprasti IPMA sertifikuotų projektų vadovų
sertifikavimo proceso pagrindus;
• profesionalams, kurie siekia bendro supratimo apie IPMA kompetencijų
sąvado 3 versijos pritaikymo galimybes bei sertifikavimo ir savęs vertinimo
procesus;
• sertifikavimo centrams, tarptautinėms įmonėms ir vertintojams, kurie
naudoja IPMA kompetencijų sąvado 3 versiją kaip vertinimo proceso pagrindą
ir nori išsamiau susipažinti su išsamia sertifikavimo informacija globaliame
kontekste.

3.1. IPMA universalioji sertifikavimo sistema
Kiekvienam IPMA lygiui sertifikuoti yra numatomos konkrečios tipinės
užduotys, atsakomybė ir reikalavimai, pritaikymas praktikoje.

3.1.1. IPMA A lygis
3.1 lentelė. Projektų direktoriaus vaidmuo ir IPMA A lygio reikalavimai
IPMA A lygis
Sertifikuotas projektų direktorius
Ne mažesnė kaip penkerių metų portfelių,
programų ir keleto projektų valdymo vienu metu
patirtis, iš kurių treji metai praleisti vadovaujant
įmonei, organizacijos ar verslo vienetui ar
svarbiai programai.
Gebėjimas valdyti portfelius ir programas.
2 skyrius. Svarbiausios kompetencijos

Atrankos kriterijai

Pagrindinės
kompetencijos
1
1

Atsakomybė vadovaujant svarbiam organizacijos Papildomi reikalavimai
ar vieno iš padalinių portfeliui arba vadovavimas
vienai ar kelioms svarbioms programoms.
Dalyvauja strateginio valdymo procesuose, teikia
pasiūlymus aukščiausiai vadovybei. Užtikrina
projektų vadovų ir kitų darbuotojų profesinį
tobulėjimą, motyvuoja bei konsultuoja projektų
vadovus.
Kuria ir įgyvendina projektų valdymo
reikalavimus, procesus, metodus, metodikas,
priemones, mokomuosius vadovus ir gaires.
Šias pareigas einančiam asmeniui svarbu gebėti valdyti ne tik vieną projektą,
bet visą portfelį ar projektų, įgyvendinamu vienu metu, programą. Valdymas
laikantis projektinio principo yra pati svarbiausia koncepcija nuolatinėse
organizacijose, ypač įmonėse, dirbančiose projektinės veiklos principu. Be to,
valdymas laikantis projektinio principo skatina darbuotojus keistis patirtimi
tokiose srityse, kaip projektų valdymo reikalavimai, procesai, metodai,
metodologijos ir priemonės. Tai užtikrina nuolatinį darbuotojų profesinį
tobulėjimą ir kelia projektų valdymo kokybę. Valdymo projektiniu principu
sąvoka apima portfelių valdymą, kelių programų valdymą vienu metu, atskirų
programų valdymą bei projektų valdymo tarnybų darbą.
Pagrindiniai reikalavimai kandidatui į portfelio ar programos vadovo vietą
(IPMA A lygis) yra:
• Kandidatas yra atsakingas už portfelio ar programos, kurią sudaro keletas
svarbių projektų, koordinavimą ir valdymą.
• Kandidatas teikia siūlymus prižiūrinčiajai institucijai (jeigu reikia, priima
sprendimus pats) dėl portfelio ar programos projektų pradžios datos,
pirmumo, tęstinumo, sustabdymo ar pabaigos.
• Kandidatas yra atsakingas už tinkamiausių projekto valdymo reikalavimų,
procesų, metodų, metodologijų, priemonių, kontrolės priemonių ir gairių
pasirinkimą bei jų nuolatinį tobulinimą organizacijoje, taip pat už visų
2 skyrius. Svarbiausios kompetencijos

1
1

projekto valdymo etapų įgyvendinimą bendrąja prasme jam priskirtuose
projektuose.
• Kandidatas koordinuoja ir daro įtaką (arba yra atsakingas) vykdant
darbuotojų atranką, jų mokymą, projektų vadovų, kurie dirbs vykdant jo
vadovaujamus projektus, samdymą, taip pat jų darbo kokybės vertinimą ir
apmokėjimą.
• Kandidatas yra atsakingas už visų savo portfelio ar programos projektų
koordinavimą, jis užtikrina, kad jų įgyvendinimas atitinka verslo ar
organizacijos strategiją, taip pat atsako už visų įgyvendinamų projektų
profesionalaus kontrolės bei ataskaitų teikimo mechanizmo įdiegimą.
Kompetentingo valdymo įgūdžiai atsiskleidžia tik įgyvendinant svarbius
portfelius ar programas.
Svarbūs parametrai, kuriuos derėtų įvertinti:
• kiek laiko kandidatas skiria portfeliui ar programai;
• kiek aktyvių projektų vienu metu įgyvendina;
• koks yra skirtingų projektų pobūdis ir apimtis;
• kokio sudėtingumo projektai įgyvendinami;
• kokiam skaičiui projektų vadovų ir kokio dydžio organizaciniams
padaliniams vadovauja;
• kokią sumą sudaro metinės investicijos jo valdomuose portfeliuose ir
programose.
Projektų sudėtingumo lygiai padeda nustatyti, kokio lygio (IPMA C ar B)
projektų vadovai gali būti skiriami projektams valdyti.
Sudėtingas projektas atitinka visus šiuos kriterijus:
a) sudėtingame projekte būtina įvertinti daug tarpusavyje susijusių
posistemių / paprojekčių ir elementų bei įvertinti jų santykį pačioje
organizacijoje;
b) su šiuo projektu dirba kelios organizacijos ir (arba) keli skirtingi
organizacijos padaliniai, kuriems šis projektas yra naudingas arba kurie
rūpinasi atitinkamų išteklių tiekimu šiam projektui įgyvendinti;
c) sudėtingam projektui įgyvendinti būtina taikyti kelias skirtingas
metodikas;
2 skyrius. Svarbiausios kompetencijos

1
1

d) valdant sudėtingus projektus,
persidengiančių, etapų;

prireikia

kelių skirtingų,

dažnai

e) valdant sudėtingus projektus, yra taikoma didelė dalis sąvade pateiktų
projektų valdymo metodų, metodologijų ir priemonių; tai reiškia, kad
sudėtingam projektui valdyti praktiškai reikia pritaikyti daugiau negu
šešiasdešimt procentų visų kompetencijų.

3.1.2. IPMA B lygis
3.2 lentelė. Vyresniojo projektų vadovo vaidmuo ir IPMA B lygio reikalavimai
IPMA B lygis
Sertifikuotas vyresnysis projektų vadovas
Privaloma penkerių metų darbo projektų Atrankos kriterijai
valdymo srityje patirtis, iš jų treji metai darbo
vadovo
poste
įgyvendinant
sudėtingus
projektus.
Geba valdyti sudėtingus projektus

Pagrindinės
kompetencijos

Atsako už visų projektų valdymo kompetencijos Papildomi reikalavimai
elementų taikymą įgyvendinant sudėtingus
projektus.
Atlieka bendrą vadovaujantį darbą kaip didelės
projekto komandos vadovas.
Geba
pasirinkti
ir
tinkamiausius projektų
metodus bei priemones.

efektyviai
taikyti
valdymo procesus,

2 skyrius. Svarbiausios kompetencijos

1
1

Projektų valdymo sąvoka apima visus pirmiau pateiktus kriterijus. Pagal savo
turinį tyrimų projektai – vieni iš sudėtingiausių ir ambicingiausių. Vis dėlto
tokio projekto valdymas gali būti riboto sudėtingumo. Nebūtinai projektas
turi būti didelis (apimties ar biudžeto atžvilgiu), kad būtų sudėtingas. Projekto
dydis – labai menkas projekto sudėtingumo rodiklis. Projektas gali būti
sudėtingas valdymo prasme, tačiau jeigu kandidatas nesugebėjo to
identifikuoti ir nevaldė šio projekto kaip sudėtingo, rezultatai kandidato
parengtoje projekto ataskaitoje neabejotinai tai parodys. Tokiu atveju
kandidatui negalima suteikti IPMA B lygio sertifikato.
Pirmiau išvardytų kriterijų išaiškinimas
a) Sudėtinguose projektuose dažnai tenka valdyti daug tarpusavyje susijusių
paprojekčių. Jie nėra tiesiogiai valdomi vyresniojo projektų vadovo –
kiekvieną atskirai vykdo konkrečių paprojekčių vadovai.
b) Riboto sudėtingumo projektus valdantis projektų vadovas pats tiesiogiai
vadovauja projekto komandai. Sudėtingų projektų atveju vyresnysis projektų
vadovas koordinuoja paprojekčių vadovų darbą, kitus susijusius asmenis,
skirtingus organizacijos padalinius ir, kai kuriais atvejais, skirtingas
organizacijas.
c) Jeigu visų dirbančių su projektu išsilavinimas ir profesinė patirtis yra
panaši, tada projekto negalima laikyti sudėtingu. Vis dėlto jis gali tapti
sudėtingu, jeigu klientas priklauso kitai organizacijos daliai ir (arba) esminę
reikšmę projekte turi išorės konsultantai.
d) Sudėtingam projektui priklausantys paprojekčiai gali būti skirtingų
įgyvendinimo etapų. Vyresnysis projektų vadovas nebus laikomas
pakankamai kompetentingas, jeigu jis geba valdyti projektą tik koncepcijos
rengimo ar etapo įgyvendinimo metu ar tik tam tikrų susidarančių situacijų
atvejais (pvz., krizių atvejais). Sertifikuotas vyresnysis projektų vadovas
(IPMA B lygis) privalo gebėti valdyti projektą visais jo etapais, taip pat jis turi
spręsti visas svarbias projekto valdymo eigos problemas bei valdyti pokyčius.
e) Sudėtingiems projektams įgyvendinti taikoma didžioji dalis IPMA
kompetencijų sąvado 3.0. versijoje pateikiamų kompetencijų elementų.
Kandidatas savo profesinėje veikloje privalo gebėti taikyti didžiąją dalį sąvade
aprašomų kompetencijų elementų, pasirinkdamas ir taikydamas tinkamus
procesus, metodus bei priemones.

2 skyrius. Svarbiausios kompetencijos

1
1

3.1.3. IPMA C lygis
3.3 lentelė. Projektų vadovo vaidmuo ir IPMA C lygio reikalavimai
IPMA C lygis
Sertifikuotasis projektų vadovas
Turi ne mažesnę kaip trejų metų riboto Atrankos kriterijai
sudėtingumo projektų valdymo patirtį ir ėjo
vadovo pareigas.
Geba
valdyti
riboto
sudėtingumo Pagrindinės
projektus ir (arba) sudėtingų projektų kompetencijos
paprojekčius,
taikydamas
visus
kompetencijų elementus, kurių prireikia
šiam projektui įgyvendinti.
Geba valdyti riboto sudėtingumo projektus ar Papildomi reikalavimai
sudėtingų projektų paprojekčius visais šių
projektų įgyvendinimo etapais ir visose
situacijose.
Geba taikyti bendruosius projektų valdymo
procesus, metodus, metodikas ir priemones.
Projektui įgyvendinti prireikia nemažo skaičiaus kompetencijų elementų,
žinių ir įgūdžių. Tikslus kompetencijų elementų skaičius yra pateikiamas šio
skyriaus 3.2. poskyryje.

3.1.4. IPMA D lygis
3.4 lentelė. Projektų valdymo bendradarbių funkcijos ir IPMA D lygio
reikalavimai

2 skyrius. Svarbiausios kompetencijos

1
1

IPMA D lygis
Sertifikuotasis
bendradarbis

projektų

valdymo

Patirtis
taikant
projektų
valdymo Atrankos kriterijai
kompetencijų elementus nėra privaloma;
jeigu kandidatui jau yra tekę taikyti projektų
valdymo žinias praktiškai (tai laikoma
privalumu).
Yra susipažinęs su visais projektų valdymo Pagrindinės
kompetencijų elementais.
kompetencijos
Gali taikyti bet kurį projektų valdymo Papildomi reikalavimai
kompetencijų elementą.
Kai kuriose srityse gali dirbti kaip konkrečios
srities specialistas.
Geba dirbti kaip projekto komandos arba viso
projekto personalo narys.
Turi pakankamai projektų valdymo žinių ir
geba jas taikyti praktinėje veikloje.

3.2. Sertifikavimo procesas
3.2.1. Apžvalga
Kandidato sertifikavimo procesą sudaro keletas etapų. Sertifikavimo etapai
yra taikomi visiems IPMA A, B, C ir D lygiams. IPMA sertifikavimo sistema nėra
įsprausta į griežtus rėmus. Kai kurie proceso etapai yra privalomi. Sąvade jie
žymimi x ženklu (3.6 lentelė, 24 psl.). Kiti yra neprivalomi ir knygoje yra
pažymėti (x) ženklu. Patys sertifikavimo centrai pasirenka, ar jie įgyvendina
2 skyrius. Svarbiausios kompetencijos

1
1

neprivalomus sertifikavimo etapus ir (arba) įtraukia papildomų užduočių į
kiekvieno iš keturių lygių sertifikavimo sistemas. Beje, sertifikavimo procesas
gali būti keičiamas ir koreguojamas IPMA arba sertifikavimo centrų
sprendimu.
2005 m. pabaigoje taikyta sertifikavimo sistema pateikta 3.5 lentelėje.
3.5 lentelė. IPMA universalioji keturių lygių sertifikavimo sistema (2005)
Pareigos

Gebėjimai

Sertifikavimo procesas
1 etapas

Projektų
direktoriaus
ataskaita
Kompetencija
= žinios,
patirtis

Sertifikuotasis
projektų
vadovas (IPMA
C lygis)

Sertifikuotasis
projektų
valdymo
komandos
narys (IPMA D
lygis)

3 etapas

A

Sertifikuotasi
s projektų
direktorius
(IPMA A lygis)
Sertifikuotasis
vyriausiasis
projektų
vadovas
(IPMA B lygis)

2 etapas

Galiojima
s

B

Prašymas,
Curriculum vitae,
projektų sąrašas,
rekomendacijos,
savęs įvertinimas

D

5 metai

Projektų
ataskaita

Egzaminas
raštu.
Papildomai:
komandinis
darbas,
trumpa
projektų
ataskaita

C

Žinios

Pokalbis

Prašymas,
Curriculum
vitae, savęs
įvertinimas

Egzaminas raštu

Neribota
Galimybė:
10 metų

Rengdama IPMA kompetencijų sąvado 3 versiją redaktorių kolegija įvertino
visus naujus pasiūlymus ir patarimus. Pasiūlymai, kurie sulaukė didžiausio
palaikymo, yra įtraukti į šios 3 versijos leidimo paskutinį skyrių.
Svarbu pažymėti, kad dėl šio papildymo įtraukimo į oficialų sertifikavimo
procesą galima diskutuoti ir tik tada priimti konkrečius sprendimus.
2 skyrius. Svarbiausios kompetencijos

1
1

Pakartotinis sertifikavimo procesas skiriasi nuo pirmojo sertifikavimo
proceso.
Šio proceso metu didžiausias dėmesys skiriamas individo įgyvendintai
projektų valdymo veiklai, užduotims ir jo pasiekimams profesinio tobulėjimo
srityje nuo paskutinio sertifikavimo vertinimo laikotarpio.
Tolesnėje sąvado medžiagoje aiškinamos šios sertifikavimo proceso sąvokos:
• pareiškėjas – asmuo iki to momento, kai jis yra patvirtinamas kaip tinkamas
pradėti pirminį egzaminavimo procesą;
• kandidatas – tai asmuo, kuris buvo patvirtintas kaip tinkamas pradėti
pirminį egzaminavimo procesą;
• sertifikato gavėjas – tai asmuo, kuriam yra suteiktas IPMA sertifikatas;
• kandidatas pakartotiniam sertifikavimui – tai asmuo, dalyvaujantis
pakartotiniame sertifikavimo procese.
3.6 lentelė. Privalomi ir neprivalomi pirminio sertifikavimo etapai.
Pirminio sertifikavimo etapai
Kandidato paraiška, gyvenimo
aprašymas
Įgyvendintų projektų, programų
ir portfelių sąrašas;
rekomendacijos
Savęs vertinimas
Leidimas dalyvauti sertifikavimo
procese
Egzaminas raštu
Darbas grupėse
360 laipsnių darbuotojų
vertinimas
Ataskaita
Pokalbis žodžiu
Sertifikavimo sprendimas:
rezultatų vertinimas, registracija

IPMA sertifikavimo lygiai
A
B
C
X
X
X

D
X

X

X

X

-

X
X

X
X

X
X

X
X

(X)
(X)
(X)

(X)
(X)
(X)

X
(X)
(X)

X
-

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

x = privaloma, (x) = neprivaloma
2 skyrius. Svarbiausios kompetencijos

1
1

3.6 lentelė. Privalomi ir neprivalomi pakartotinio sertifikavimo etapai
Pirminio sertifikavimo etapai
Informacija apie sertifikato
galiojimo termino pabaigą
Kandidato paraiška, gyvenimo
aprašymas, rekomendacijos
Atnaujintas įgyvendintų
projektų, programų ir portfelių
sąrašas
Atnaujintas savęs vertinimas
Atnaujintas 360 laipsnių
darbuotojų vertinimas
Projekto valdymo veikla ir
užduotys
Nuolatinio profesinio
tobulinimosi proceso duomenys
ir įrodymai
Pretenzijos, rekomendacijos
Pokalbis žodžiu (kai abejojama
dėl asmens atitikties konkrečiam
IPMA lygiui)
Sertifikavimo sprendimas:
rezultatų vertinimas, registracija

IPMA sertifikavimo lygiai
A
B
C
X
X
X

D
(X)

X

X

X

(X)

X

X

X

(X)

X
(X)

X
(X)

X
(X)

(X)
(X)

X

X

X

-

X

X

X

(X)

X
X

X
X

X
X

(X)
-

X

X

X

(X)

x = privaloma, (x) = neprivaloma
IPMA sertifikavimo sistema nenumato privalomųjų mokymų. Kandidatas pats
renkasi būdus, kaip gilinti savo žinias ir kelti kvalifikaciją.

3.2.2. Paraiškos forma, gyvenimo aprašymas, rekomendacijos
Paraiškos forma yra parengta, kad būtų galima tiksliai nustatyti, kokio IPMA
sertifikavimo lygio konkretus kandidatas gali siekti. Kiekvienos sertifikavimo
institucijos paraiškos formoje kandidato prašoma nurodyti savo asmeninius
duomenis.
2 skyrius. Svarbiausios kompetencijos

1
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Paraiškos formoje kandidatas pasirašo, kad yra susipažinęs su sertifikavimo
procesu ir su sertifikuoto projektų vadovo įsipareigojimais. Pateikiami
duomenys apie pasiektus projekto rezultatus, projekto, programos ar
portfelio įgyvendinimą bei sertifikavimo mokesčio mokėjimą. Kandidatui turi
būti žinoma, kad sertifikatų gavėjų duomenys yra viešai skelbiami, siekiant
sumažinti netinkamo sertifikatų panaudojimo riziką ar patirti bet kokių kitų
trukdžių, susijusių su projektų valdymu ir įsitraukimu į juos.
Gyvenimo aprašyme prašoma nurodyti savo išsilavinimą, profesinius įgūdžius
bei profesinę patirtį. Gyvenimo aprašymai turi būti pateikiami kartu su
užpildyta paraiškos forma.
Papildomai
kandidatas
turi
pateikti
dvi
rekomendacijas
ir
rekomenduojančiųjų asmenų kontaktinius duomenis tam atvejui, jeigu
prireiktų susisiekti su jais dėl išsamesnės informacijos apie kandidatą.
Užpildytą kandidato paraišką turi pasirašyti pats kandidatas.

3.2.3. Projektų, programų, portfelių ir rekomendacijų sąrašas
Įgyvendintų projektų, programų ir portfelių sąrašas bei rekomendacijos yra
privalomi dokumentai siekiant kandidatuoti ir gauti IPMS sertifikatą.
Projektų, programų ir portfelių įgyvendinimo ir valdymo sąraše pagal
kiekvienos sertifikavimo institucijos nustatytą tvarką turi būti pateikiama
informacija, kokį konkretų laikotarpį kandidatas buvo pasamdytas
projektams įgyvendinti.
Kiekvieno projekto, programos ar portfelio aprašyme turi būti pateikta aiški
informacija (konkrečių rezultatų pasiekimas, projekto etapų įgyvendinimas,
sąnaudų, biudžeto valdymas ir suinteresuotųjų šalių įtraukimas) apie
konkretaus kandidato projektų valdymo patirtį, jo atsakomybės ribas
įgyvendinant projektą, programą ar portfelį bei jo įsitraukimo laiką ir
intensyvumą vykdant atitinkamą veiklą.

3.2.4. Savęs vertinimas
IPMA sertifikavimo sistemos pagrindinis tikslas, kad kiekviename
sertifikavimo lygyje ir kiekviename etape savęs vertinimas taptų pagrindiniu
kandidato profesinės veiklos reikalavimu. Laikui bėgant, kandidatas privalo
sugebėti vis tiksliau vertinti savo paties kompetencijas.
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Savęs vertinimo forma yra pateikiama 3 priede.

3.2.5. Priėmimas dalyvauti sertifikavimo procese
Kandidato vertinimas, ar jis atitinka visus sertifikavimo lygio nustatytus
atrankos kriterijus, vykdomas atsižvelgiant į kandidato pateiktą paraiškos
formą, įgyvendintų projektų, programų ir portfelių sąrašą bei savęs vertinimo
formą. Po formalios sertifikavimo institucijų sekretoriato ir bent dviejų
oficialių vertintojų atrankos kandidatui yra išsiunčiamas patvirtinimas, kad jis
gali dalyvauti tam tikro lygio IPMS sertifikavimo procese.

3.2.6. Egzaminas raštu
Egzaminą raštu paprastai sudaro kelių valandų trukmės užduotis. Šią užduotį
sudaro kelių skirtingų tipų klausimai:
• tiesioginiai klausimai (pasirinkimas iš keleto atsakymų variantų atskleidžia
kandidato sugebėjimą logiškai mąstyti, tokiais atvejais pateikiami atsakymai
turi būti vieno ar dviejų sakinių apimties arba pasirenkamas atsakymas iš
pateiktųjų sąrašo);
• esė pasirinkta tema (pavyzdžiui, projektinis pasiūlymas, projekto
vertinimas, projekto pristatymas ir kt.);
• intelektinė užduotis (konkretaus atvejo glausta analizė).
Vertinimas naudojant kompiuterį dažniausiai pasitelkiamas siekiant
pirmosios kategorijos. Visos egzamino raštu charakteristikos pateikiamos 3.8.
lentelėje.
3.8 lentelė. IPMA C ir D lygių egzamino raštu ypatybės
Trukmė
Egzamino raštu
vertintojų skaičius
Turinys
Tiesioginiai klausimai
Atviros formos esė
Intelektinio tipo
užduotys

IPMA C lygis
Mažiausiai 3–5
valandos
1 (2 – jeigu kyla
abejonių)

IPMA D lygis
Mažiausiai 4–6
valandos
1 (2 – jeigu kyla
abejonių)

Visi elementai
2–4 elementai
1–2 elementai

Visi elementai
3-5 elementai
1–2 elementai

2 skyrius. Svarbiausios kompetencijos
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Per privalomąjį egzaminą raštu tikrinamos kandidato žinios apie visus
kompetencijų elementus, pateikiamus IPMA kompetencijų sąvado 3 versijoje.

3.2.7. Komandinis darbas
Komandinio darbo užduotis nėra privaloma A, B ir C lygių kandidatų
vertinimo procese, tačiau gali būti įtraukiama į jų bendrą vertinimo procesą
kaip papildoma priemonė, jeigu to prašo suinteresuotosios šalys ar
sertifikavimo centrų sudarytieji komitetai.
Komandinio darbo užduoties trukmė – viena diena. Kandidatai parodo savo
projektų valdymo kompetenciją dirbdami ne didesnėse kaip penkių žmonių
grupėse. Pradėdami bendru projekto pristatymu, jie kuria ir pristato projektų
valdymo planus multimedijos priemonėmis.
Du vertintojai stebi su pateikta užduotimi kartu dirbančius kandidatus, kurie
dienos pabaigoje pristato rezultatus. Vertintojai vertina kandidato projektų
valdymo kompetenciją, atsižvelgdami į kompetencijų elementų skaičių, kuris
yra rekomenduojamas kiekvienam sertifikavimo lygiui.

3.2.8. Darbinės veiklos vertinimas pagal 360 laipsnių darbuotojų
vertinimo metodiką
Grįžtamojo ryšio vertinimas pagal 360 laipsnių darbuotojų vertinimo
metodiką nėra privalomas A, B ir C lygių kandidatams, tačiau
suinteresuotosioms šalims ar sertifikavimo centrų sudarytiesiems
komitetams pageidaujant ir (arba) ypatingos svarbos atvejais, iškilus abejonių
ar šalims nesutariant dėl vertinimo išvadų, ši metodika gali būti taikoma.
360 laipsnių darbuotojų grįžtamojo ryšio vertinimą sudaro kompiuteriu
pateikiamas beveik 100 klausimų klausimynas projektų valdymo
kompetencijų tema. Klausimyną pildo keturi žmonės: pats kandidatas, jo
vadovas, projekto komandos bendradarbis ir klientas (projekto užsakovas).
Kandidatas gali pats pasirinkti tris jį vertinančius asmenis. Kandidatas šių
asmenų kontaktinius duomenis pateikia sertifikavimo institucijai.
Kiekvienam adresatui yra išsiunčiamas kodas, kurį naudodamas jis gali
prisijungti ir užpildyti internete pateiktą klausimyną.
Adresatui prie kiekvieno klausimo yra pateikiami du atsakymų variantai.
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Atsižvelgdamas į pasirinktus atsakymus, sertifikavimo centras sprendžia,
kaip efektyviai kandidatui pavyksta pritaikyti savo projektų valdymo
kompetencijų elementų žinias ir patirtį nustatytam lygmeniui. 360 laipsnių
darbuotojų grįžtamojo ryšio vertinimas IPMA A, B ir C lygių vertinimo procese
naudojamas kaip papildoma priemonė.

3.2.9. Ataskaitų rengimas
Ataskaitose atsispindi realūs kandidato gebėjimai taikyti projektų valdymo
kompetencijų elementus konkrečiais atvejais:
• IPMA A lygis: portfelio ar programos, kurią sudaro keletas projektų,
valdymas.
• IPMA B lygis: sudėtingo projekto valdymas.
• IPMA C lygis: riboto sudėtingumo projekto valdymas.
• IPMA D lygis: kandidatui nereikia pateikti parengtos ataskaitos.
Remiantis ataskaita vyksta kandidato pokalbis su vertintoju. Ataskaitoje
atsispindi konkrečios projekto įgyvendinimo situacijos, užduotys, veiksmai ir
rezultatai, kandidato ir susijusių šalių bendradarbiavimo kokybė, kandidato
gebėjimas pasirinkti tinkamas priemones bei taikyti savo patirtį projektų
valdymo srityje. Ataskaitose atsispindi didžioji dalis šiame sąvade pateikiamų
kompetencijų elementų ir kandidato gebėjimas juos taikyti savo profesinėje
veikloje. Ataskaitos apimtis gali skirtis atsižvelgiant į kandidato teksto
rinkimo įgūdžius, paties projekto sudėtingumo lygį ir pobūdį bei kandidato
rašymo stilių (žr. 3.9 lentelę).
3.9 lentelė. Reikalavimai IPMA A, B ir C lygių ataskaitoms.
Vertintojų
skaičius
Apimtis
Puslapių skaičius
Priedų puslapių
skaičius
Bendra

IPMA A lygis
2

IPMA B lygis
2

IPMA C lygis
2

Kintanti
Nuo 20 iki 30
Nuo 10 iki 20

Kintanti
Nuo 15 iki 25
Nuo 10 iki 15

Kintanti
Nuo 10 iki 15
Nuo 5 iki 10

kompetencijų

elementų

aprėptis
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Minimalus
16 techninių
skaičius
11 socialinių
kompetencijų
8 integravimo
elementų,
apžvelgiamų
visoje ataskaitoje

14 techninių
8 socialinių
6 integravimo

12 techninių
5 socialinių
4 integravimo

Jeigu abu vertintojai yra skirtingos nuomonės apie kandidato kompetencijų
lygį, tada kviečiamas trečiasis vertintojas. Esant reikalui, vertintojas gali
kreiptis į kitą vertintoją, jeigu jam kyla neaiškumų vertinant kandidato
pateiktą ataskaitą.

3.2.10. Pokalbis
Pokalbio metu abu vertintojai kandidatui pateikia klausimus, susijusius su
kandidato parengta ataskaita, savęs vertinimo klausimyno atsakymais,
egzamino raštu rezultatais, komandinio darbo bei 360 laipsnių darbuotojų
grįžtamojo ryšio rezultatais bei kandidatą rekomendavusiųjų asmenų
atsiliepimais.
Kandidatams neprivaloma pristatyti parengtos ataskaitos, kadangi vertintojai
iki tol vykusio vertinimo proceso metu jau yra surinkę pakankamai
informacijos apie kandidatą. Kandidatas pokalbio metu gali pateikti kitus savo
rengtus dokumentus (pavyzdžiui, vadovą, projekto būklės ataskaitą).
Pokalbio trukmė priklauso nuo kalbos, kuria vyksta pokalbis, nuo paties
aptariamo projekto bei pačių dalyvių kalbėjimo stiliaus.
Paprastai, užduodant klausimą kandidatui, jam trumpai pristatomas vienas ar
daugiau kompetencijų elementų, atspindinčių realią projektų valdymo
situaciją, pateikiant informaciją apie užduotis, veiksmus ir rezultatus,
susijusius su ta situacija. Situacijos pasirinkimą lemia atitinkami realaus
projekto, programos ar portfelio gyvavimo ciklai.
IPMA kompetencijų sąvado 3.0 versijos kompetencijų elementai, kuriuos
rekomenduojama aptarti pokalbio metu, yra daugiau rekomenduojamojo
pobūdžio gairės, kurių turėtų laikytis sertifikavimo centrai siekdami tinkamai
įvertinti kandidato ir jį rekomenduojančių asmenų pateiktą informaciją.
Pagrindiniai pokalbio eigos ir turinio reikalavimai pateikiami 3.10 lentelėje.
3.10 lentelė. IPMA A, B ir C lygių sertifikavimo pokalbių reikalavimai
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1
1

IPMA B lygis

IPMA C lygis

Vertintojų skaičius

2

IPMA A lygis

2

2

Trukmė (be laiko apribojimų, jei vyksta
komandinis darbas)

2– 2,5 val.

1,5–2 val.

1–1,5 val.
Apimtis

Techninių kompetencijų elementai

5–6

6–7

7–8

Socialinių kompetencijų elementai

4–5

3–4

2–3

Integravimo kompetencijų elementai

4–5

3–4

2–3

Iš viso

13–16

12–15

11–14

3.2.11. Sprendimas dėl sertifikavimo
Remdamasis vertintojų pateiktomis išvadomis dėl pirmiau aprašytų
kandidato sertifikavimo proceso etapų vertinimo, sertifikavimo centras
priima sprendimą, ar leisti kandidatui toliau dalyvauti sertifikavimo procese.
Sertifikavimo centras atsako už kandidato vertinimą, bet ne už jo mokymą ar
konsultavimą profesinio tobulėjimo srityje.
Vertintojai, dalyvaujantys vertinimo procese, yra nepriklausomi ir kandidatai
jiems negali daryti poveikio. Jie gali informuoti kandidatą, kad trūksta tam
tikros informacijos apie jo kompetencijas arba nepakanka pateiktos
informacijos jo užpildytoje paraiškos formoje, ir paprašyti jį papildyti
informaciją, kurios reikia tolesniam sertifikavimo proceso etapui.
Sertifikavimo centras teikia kandidatui informaciją apie sertifikavimo
proceso eigą bei atsako į visus kandidato klausimus. Vertintojas vertina
kandidato patirtį pagal nustatytus jo IPMA lygio kompetencijų elementus.
Sertifikavimo institucija turi taisykles, kurių reikia laikytis susidarius
situacijai, kai dviejų vertintojų nuomonė dėl baigties nesutampa.
Kaip išimtis gali būti pakviesti svečiai vertintojai (vertintojas praktikantas,
sertifikavimo institucijos kokybės vadovas, svečiai vertintojai iš užsienio), kad
stebėtų pokalbį žodžiu ar jame dalyvautų.
Sertifikavimo institucijos vadovybė nusprendžia baigtį remdamasi per
sertifikavimo procesą surinkta informacija.
Galutinį sprendimą priima asmenys, nedalyvavę vertinant kandidatą.
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Jeigu kandidatas domisi, kodėl sertifikavimo procesas nebuvo sėkmingas,
pagrindinis vertintojas bei sertifikavimo centro atstovas jam pateikia
argumentus.
IPMA skatina vertintojų ir sertifikavimo centrų bendradarbiavimą bei
keitimąsi informacija. Kiekvienas vertintojas privalo fiksuoti savo pastabas,
parengdamas trumpas ataskaitas, ir jas pateikti sertifikavimo centrui.

3.2.12. Pakartotinio sertifikavimo etapai
Sertifikavimo centras stebi sertifikatų galiojimo laiką ir iš anksto informuoja
kandidatą apie sertifikato galiojimo pabaigos datą prieš prasidedant
pakartotinio sertifikavimo procesui.
Pakartotinio sertifikavimo procesas skiriasi nuo pirminio sertifikavimo
proceso. Šio vertinimo metu gilinamasi į kandidato veiklą, atliktas užduotis ir
pasiekimus profesinio tobulėjimo srityje per laikotarpį nuo paskutinio
sertifikavimo vertinimo ar pakartotinio vertinimo.
Prieš pasibaigiant pusei sertifikato galiojimo laikotarpio, kandidatas yra iš
anksto apie tai informuojamas, o sertifikavimo centras jam siūlo dalyvauti
tarpinio sertifikavimo procese, kurio metu vertinama kandidato veikla bei
pasiekimai profesinio tobulėjimo srityje ir gali būti sprendžiama dėl
aukštesnio IPMA sertifikato lygio suteikimo gerus rezultatus parodžiusiam
kandidatui. Sertifikatą turinčiam kandidatui pateikiama informacija apie šį
tarpinį sertifikavimo procesą ir galimybę anksčiau laiko pakeisti turimą
sertifikatą į aukštesnio IPMA lygio sertifikatą.
Pakartotinio sertifikavimo etapai
• Pakartotinio sertifikavimo prašymo formoje kandidatas pasirašo esantis
susipažinęs su pakartotinio sertifikavimo procedūromis ir savo, kaip
pakartotinai vertintino projektų valdymo kandidato, statusu. Kandidatas
atnaujina savo gyvenimo aprašymą ir prideda prie pateikiamos prašymo
formos.
• Kandidatas pateikia atnaujintą savo įgyvendintų projektų, programų ir
portfelių sąrašą, atitinkantį konkretų pakartotinio sertifikavimo lygį.
• Kandidatas atnaujina ir pateikia savęs vertinimo formą.
• Atnaujinamas ir kandidato grįžtamojo ryšio vertinimas pagal 360 laipsnių
darbuotojų vertinimo metodiką.
2 skyrius. Svarbiausios kompetencijos

1
1

• Pristatomoje profesinės veiklos, kuri vyko sertifikato galiojimo laikotarpiu
iki pakartotinio vertinimo, ataskaitoje pateikiama informacija apie kandidato
atsakomybės ribas ir užduotis, atliktas projektų, programų ir portfelių
įgyvendinimo metu, nurodomas projektų, programų ir portfelių sudėtingumo
lygis bei laikas (procentinė viso darbo laiko išraiška projektų, programų ir
portfelių įgyvendinimo metu), kurį kandidatas skyrė.
• Tikslus sertifikato galiojimo laikotarpis pateikiamas, kad būtų lengviau
įvertinti pakartotinai vertinamo kandidato pasiekimus ir tobulėjimą projektų
valdymo srityje. Pateikiama informacija apie mokymą, kvalifikacijos kėlimo
kursus, pristatomi naujai įgyti kandidato įgūdžiai ir žinios jo profesinio
tobulinimosi projektų valdymo srityje per konkretų laikotarpį.
• Pakartotinai sertifikuojamas kandidatas pateikia asmenų, galinčių jį
rekomenduoti, žinančių kandidato kompetencijų lygį projektų valdymo
srityje, kontaktinius duomenis, jeigu to prireiktų sertifikavimo centrui.
Kandidatas, jei nesutinka su vertinimo rezultatais, pateikia skundą raštu dėl
jo veiksmų ar kompetencijų projektų valdymo srityje vertinimo ir būtinai
pateikia kandidatą galinčių rekomenduoti asmenų kontaktinius duomenis.
• Esant abejonių dėl kandidato sertifikato atnaujinimo, vertintojai parengia
kandidatui papildomų klausimų, kad įsitikintų, ar jo kompetencija atitinka
konkretų IPMA lygį. Kandidatas savo iniciatyva gali pateikti papildomų savo
profesinio tobulėjimo ir atliktos veiklos įrodymų.
• Atsižvelgdamas į visų vertintojų, dalyvavusių pakartotinio vertinimo
procese, išvadas, sertifikavimo centras sprendžia, ar sertifikatas gali būti
atnaujintas.

3.3. Bendroji sertifikavimo schema
IPMA kompetencijų sąvado 3 versijoje pateikiamoje taksonomijoje yra
išdėstyta kompetencijų elementų informacija, leidžianti įvairiapusiškai
įvertinti kandidato kompetenciją ir gebėjimą praktiškai taikyti savo patirtį
projektų valdymo srityje.
Visi kompetencijų elementai yra sugrupuoti į tris grupes.
Techninės kompetencijos sritys:
• viso projekto, programos ar portfelio trečiųjų šalių nustatytų reikalavimų
įvykdymas;
• darbų numatymas ir integravimas įgyvendinant projektą, programą ar
portfelį sukurtoje organizacijoje (laikinojoje organizacijoje);
• konkrečių projekto tikslų pasiekimas projekto organizacijoje;
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• visų projekto ar programos įgyvendinimo etapų bei portfelio įgyvendinimo
periodų priežiūra ir progreso užtikrinimas.
Socialinės kompetencijos yra pateikiamos pradedant pačiu asmeniu ir
baigiant jo platesniais santykiais su aplinka:
• elementai, susiję su pačiu projekto vadovu;
• kompetencijų elementai, labiausiai susiję su projektų vadovo tiesioginiais
kontaktais valdant projektą;
• kompetencijų elementai, kurie susiję su trečiosiomis šalimis plačiąja prasme
arba pritaikomi bendrajame projektų valdymo kontekste;
• elementai, susiję su šalies ūkio sektorių vystymusi, visuomeninio sektoriaus
aktualijomis, kultūriniais ypatumais ir istoriniu paveldu.
Integravimo kompetencijos yra pateikiamos tokia tvarka:
• projekto vadovybės vaidmuo nuolatinėje organizacijoje;
• projekto vadovybės ir organizacijos administracijos tarpusavio santykiai.
3.11 lentelėje parodytos trys kompetencijų grupės ir joms priklausantys
kompetencijų elementai.
3.11 lentelė. Kompetencijos elementų apžvalga
1. Techninės
kompetencijos
1.1. Sėkmingas
projekto valdymas
1.2. Susijusios šalys
1.3. Projekto
reikalavimai ir tikslai
1.4. Rizika ir galimybės

2. Socialinės
kompetencijos
2.1. Lyderystė

3. Integravimo
kompetencijos
3.1. Projektinė veikla

2.2. Įsitraukimas
2.3. Savikontrolė

3.2. Programinė veikla
3.3. Portfelio veikla

2.4. Atkaklumas

1.5. Kokybė

2.5. Atsipalaidavimas

1.6. Komandinis
darbas
1.7. Problemų
sprendimas

2.6. Atvirumas

3.4. Projekto,
programos ir portfelio
įgyvendinimas (PPP
įgyvendinimas)
3.5. Nuolatinės
organizacijos valdymas
3.6. Verslo valdymas

2.7. Kūrybiškumas

2 skyrius. Svarbiausios kompetencijos

3.7. Sistemos,
produktai ir
technologijos
1
1

1.8. Projekto elementai 2.8. Orientacija į
rezultatus

3.8. Personalo
valdymas

1.9. Apimtis ir
rezultatai

2.9. Našumas

3.9 Sveikata, sauga ir
aplinka

1.10. Laikas ir projekto
etapai
1.11. Ištekliai

2.10. Konsultavimas

3.10. Finansų valdymas

2.11. Derybiniai
įgūdžiai

3.11. Teisinė
kompetencija

1.12. Sąnaudos ir
finansai
1.13. Pirkimas ir
sutartys
1.14. Pokyčiai

2.12. Konfliktai ir
krizės
2.13. Patikimumas

1.15. Kontrolė ir
ataskaitos
1.16. Informacijos
rengimas ir
dokumentacija
1.17. Komunikacija
1.18. Projekto pradžios
valdymas
1.19. Projekto
pabaigos valdymas
1.20.

2.14. Vertybių
pripažinimas
2.15. Etika

Norint kiekvieną kompetencijų elementą tinkamai taikyti praktikoje,
reikalingos tam tikros žinios ir patirtis. Kiekvienam IPMA lygiui yra nustatytos
tam tikros kompetencijų grupių kompetencijų laipsnio proporcijos.
3.12 lentelė. Kompetencijų laipsnio procentiniai reikalavimai IPMA A, B, C ir D
lygiams
Kompetencijų
grupės
Techninės

IPMA A lygis IPMA B lygis IPMA C lygis IPMA D lygis
%
%
%
%
40
50
60
70
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Socialinės
Integravimo

30
30

25
25

20
20

15
15

Kiekvienam IPMA lygiui yra nustatyti tam tikri kompetencijų žinių ir patirties
reikalavimai.
3.13 lentelė. Kiekvieno IPMA lygio žinių ir patirties lygis
Kompetencijų
sudedamosios
dalys
Žinios
Patirtis

IPMA A lygis
(nuo 0 iki
10)
7
7

IPMA B lygis
(nuo 0 iki
10)
6
6

IPMA C lygis
(nuo 0 iki
10)
5
4

IPMA D lygis
(nuo 0 iki 10)
4
(neprivaloma)

3.14 lentelėje pateikiami bendri kiekvieno IPMA lygio įvertinimų
reikalavimai.
Reikalaujama, kad kandidato kompetencijos, žinios ir patirtis didėtų nuo D
lygio iki A lygio. IPMA A–D lygių žinių ir patirties reikalavimai tampa gilesni
(nuo teorijos mokėjimo iki gebėjimo taikyti žinias bei analizuoti, pasirinkti
tinkamiausius metodus) ir platesni (nuo vieno iki keleto skirtingų projektų
įgyvendinimo). Visiems IPMA lygiams galioja tie patys projektų valdymo
kompetencijų elementai. Skiriasi klausimai, kuriuos vertintojai užduoda dėl
skirtingų IPMA lygių. Savaime suprantama, tikimasi skirtingo lygio atsakymų.
Kandidato kompetencijos laipsnis matuojamas vertinant jo bendras
kompetencijų žinias ir patirtį vertinimo skalėje nuo 0 iki 10.
Kiekvieno lygio kompetencijos laipsnio įvertinimą iliustruoja lentelėje
pateikiami veiksmažodžiai ir daiktavardžiai.
3.14 lentelė. Vertinimo skalės paaiškinimas.
Įvertinimas

Žinių lygio požymiai

Patirties lygio požymiai

(0)

Jokių žinių

Jokios patirties

Kandidatas yra
susipažinęs su elementu

Kandidatas turi projektų
valdymo patirties, kurios įgijo
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1
2 žemas (Ž)
3

4

ir gali pristatyti bei
paaiškinti šio elemento
esmę.

dirbdamas su keliais vieno
ūkio sektoriaus ar vieno
organizacijos sektoriaus
projektais vieno ar kelių
projektų įgyvendinimo etapų
metu.

Veiksmažodžiai:
atpažinti, įvardyti,
susumuoti, struktūrizuoti,
pristatyti, apibrėžti,
Paaiškinimas: kandidatas
paaiškinti, surasti,
turi šiek tiek projektų
atkartoti.
valdymo patirties, kurios įgijo
dirbdamas asistentu,
Daiktavardžiai:
įgyvendindamas kelis
apibrėžimai, pavadinimai, projektus, kelių projektų
faktai, kriterijai,
etapus, taikydamas
standartai, taisyklės,
pakankamai geras projektų
metodai, procesai,
valdymo žinias.
tarpusavio ryšiai.
Kandidatas turi tvirtus
žinių pagrindus, geba
atskirti bei taikyti
tinkamus kriterijus bei
sekti rezultatus.

Veiksmažodžiai: taikyti,
5 vidutinis (V) naudoti, įgyvendinti,
skaičiuoti, tikrinti,
6
interpretuoti, atskirti,
spręsti.
Daiktavardžiai:
situacijos, pritaikymas,
principai, kriterijai,
taisyklės, metodai,
išvados.

2 skyrius. Svarbiausios kompetencijos

Kandidatas turi vidutinio lygio
projektų valdymo patirties
(projektų įgyvendinimo metu
jo veikla buvo įvertinta
vidutiniškai) daugelyje
svarbių įgyvendintų projektų
valdymo sričių bent viename
svarbiame ūkio sektoriuje ir
dalyvavo didesnėje dalyje
projektų įgyvendinimo etapų.
Paaiškinimas: pakankama
patirtis, įgyta einant svarbias
projekto valdymo pareigas
įgyvendinant keletą riboto
sudėtingumo projektų, keleto
šių projektų įgyvendinimo
etapų metu bei praktiškai
taikant geras projektų
valdymo žinias.

1
1

7
8 aukštas (A)
9

Kandidatas detaliai
suvokia savo funkcijas ir
vaidmenį, geba įvertinti,
kurti ir integruoti
tinkamiausius kriterijus,
geba interpretuoti ir
vertinti rezultatus.
Veiksmažodžiai:
analizuoti, išskirti,
sukurti, vystyti, sujungti,
sudaryti, tirti, vertinti,
įvertinti, teikti
pasiūlymus, spręsti.
Daiktavardžiai:
situacijos, sąlygos,
prielaidos, idėjos,
nuomonės, pavyzdžiai,
modeliai, alternatyvos,
problemos, rezultatai,
procedūros, sprendimai.

(10)

Absoliučios (tobulos)
žinios

Kandidatas turi didelę patirtį
ir gerus asmeninius veiklos
vertinimus, kurie buvo
pateikti, atsižvelgiant į jo
sudėtingų projektų valdymo
veiklą, vertinant didžiąją dalį
šių projektų etapų, kuriuos jis
įgyvendino.
Paaiškinimas: kandidatas
turi didelę projektų valdymo
patirtį, įgytą einant atsakingas
projektų vadovo pareigas
kelių skirtingų projektų ir
(arba) programų ar portfelių
įgyvendinimo bei kelių šių
projektų etapų įgyvendinimo
metu; profesinėje veikloje
kandidatas geba taikyti
visapusiškas ir nuodugnias
projektų valdymo žinias.

Absoliuti patirtis (turintis
didelę praktinę patirtį)

Praktiškai vertinant retai kada pasitaiko didelių vertinimo rezultatų
neatitikčių. Visų pirma vertintojas iš anksto įsigilina ir nustato, kokio lygio
kompetencijas, t. y. žemo, vidutinio ar aukšto, kandidatas atitinka. Pagal
vertinimo lentelėje pateiktą sistemą detalus kandidatų vertinimas gali būti
įvardijamas taip:
• 4: žemas vidutinis
• 5: vidutinis
• 6: aukštas vidutinis
Panašiai bus traktuojami ir išsamūs žemo (Ž) bei aukšto (A) lygių vertinimai.
Konkretūs vertinimai skalėje nuo 0 iki 10, pavyzdžiui, 6, reikš aukštą vidutinio
lygio kompetenciją, o 7 – žemą aukšto lygio kandidato kompetenciją. Tuo
2 skyrius. Svarbiausios kompetencijos
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tarpu kandidato vertinimas 7 balais, reiškiantis žemą aukšto lygio
kompetenciją, vienu laipteliu (balu) skirsis nuo 8 balų vertinimo, t. y. aukštos
vidutinio lygio kompetencijos.
Kai kurios kandidato pristatomos situacijos gali atspindėti tik vieną
kompetencijų elementą, atsižvelgiant į šiuos veiksnius:
• pristatomas dalykas (pagrindiniai dalykai ir temos, pristatomos IPMA
kompetencijų sąvado pradžioje);
• kandidato atlikta veikla (IPMA kompetencijų sąvado bendruosiuose
pagrinduose pristatomi kiekvieno kompetencijų elemento įgyvendinimo
proceso etapai);
• kandidato pasiekti rezultatai (IPMA kompetencijų sąvado specifiniai
pagrinduose pristatomi reikalavimai kandidatui, pateikiančiam informaciją
apie įgyvendintų projektų, programų ir portfelių tikslus bei konkrečias
sąlygas).
Toliau yra pateikiami konkretūs pavyzdžiai, kaip praktiškai vertinamos
kompetencijos.
1 pavyzdys. Techninių kompetencijų elementas 1.11. „Laikas ir projekto
etapai“:
• Pristatomas projekto įgyvendinimo veiksmų grafikas, susiję veiksmai ir jų
koordinavimas paprojekčio X atžvilgiu, kiekvieno projekto etapo
įgyvendinimo terminai Y, konkrečios sąlygos ir tikslai Z (vieta, sezoniškumas,
ištekliai, kritiniai veiksniai ir tikslai).
• Pristatoma nesėkmės istorija, kai paprojekčio X įgyvendinimo metu projektų
vadovui vyresnysis projektų vadovas buvo pateikęs tik bendruosius
svarbiausius projekto įgyvendinimo matmenis ir pora pagrindinių gairių.
Pristatoma ir sėkmės istorija, kai paprojekčio X kritinio įgyvendinimo etapo
metu projektų vadovui buvo suteikta išsami ir detali informacija bei ištekliai
ir kolegialiai sutarta dėl projekto vertinimo procedūros. Taip pat
patvirtinama, kad sutartomis sąlygomis projektų vadovas gali būti užtikrintas,
jog galėtų tinkamai įgyvendinti projektą per vyresniojo projektų vadovo
nustatytą laiką.
• Pristatoma situacija, kai numatyto projekto įgyvendinimo terminas Y buvo
profesionaliai nustatytas ir patvirtintas, tačiau buvo uždelsta dėl trukdžių
muitinėje, tikrinant prekes ir jas gabenusius asmenis. Dėl šios priežasties
projektų vadovui teko parengti rekomendacijas dėl tolesnių projekto
įgyvendinimo etapų ir tai lėmė visų likusių projekto įgyvendinimo etapų
kritinius kelius.
2 skyrius. Svarbiausios kompetencijos
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• Įvertinamas vykusių procesų poveikis kitiems kompetencijų elementams:
„reikalavimai projektams ir projektų tikslai“, „ištekliai“, „komunikacija“,
„savikontrolė“ ir „teisinės žinios“.
2 pavyzdys. Socialinių kompetencijų elementas 2.8. „Orientacija į rezultatus“
• Aptariama kandidato kompetencija orientavimosi į rezultatus srityje, kai
keliami reikalavimai pasiekti konkrečius tikslus, tiksliai išdėstant iškeltų
tikslų specifiką, konkrečią projekto situaciją, numatytus projekto
įgyvendinimo planus bei betarpiškumą siekiant prisidėti prie paprojekčio X
įgyvendinimo kokybės. Pristatomi konkretaus projekto įgyvendinimo etapo
kritiniai keliai Y; esant galimybei įvertinti, pristatomos ir sėkmingam projekto
įgyvendinimui būtinos sąlygos bei tikslai Z (vidaus ir komandinio darbo
kultūra, suinteresuotosios šalys, sutartys, ištekliai).
• Pristatoma nesėkmės istorija, kai paprojekčiui X buvo keliami individualūs
tikslai ir numatomi konkretūs įgyvendinimo veiksmai, tačiau projekto
įgyvendinimas strigo dėl būtinos kasdieninio darbo rutinos. Pristatoma
sėkmės istorija, kai kasdieninio darbo atlikimo procesai prisidėjo prie
paprojekčio X individualių ir bendrųjų tikslų įgyvendinimo. Šio pristatomo
atvejo metu komandos nariai pademonstravo norą bei sugebėjimą siekti
galutinių užsibrėžtų tikslų, sugebėjo pasiekti tarpinių tikslų kritinėse
situacijose bei tinkamai įvertino konkrečių asmenų indėlį siekiant galutinių
rezultatų.
• Pristatoma situacija, kai projekto įgyvendinimo metu buvo pasiekti teigiami
pokyčiai orientavimosi į rezultatus srityje tam tikro nustatyto laikotarpio Y
metu, tačiau vis tiek liko erdvės kandidato orientavimosi į rezultatus
kompetencijų tobulinimui. Tokiais atvejais tolesniame projekto įgyvendinimo
etape paprojekčių vadovams buvo rekomenduojama daugiau dėmesio skirti
tarpusavio komunikacijai bei rezultatams (kurie atsiperka) stebėti ateityje.
• Įvertinamas vykusių procesų poveikis kitiems kompetencijų elementams,
pavyzdžiui, lyderystei, atkaklumui, našumui, kontrolei ir atskaitomybei,
komunikacijai.
3 pavyzdys. Integravimo kompetencijų elementai 3.9. „Sveikata, sauga ir
aplinka“.
• Pateikiami pavyzdžiai, susiję su kompetencija užtikrinant darbuotojų
sveikatą, saugą bei darbuotojų ir prekių saugumą, jų savaiminiai ar kitų
žmonių inicijuoti tarpusavio santykiai su paprojekčio X aplinka, visi projekto
įgyvendinimo etapų terminai Y ir atitinkami įgyvendinimo planai, taip pat
konkrečios projektų sąlygos ir tikslai Z (suinteresuotosios šalys, grupės ir
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organizacijos; teisinė bazė; sutartys; nuolatinės organizacijos sveikatos ir
saugos taisyklių laikymasis).
• Pristatoma situacija, kai dėl tam tikrų klausimų neišmanymo, ignoravimo ar
nesugebėjimo pritaikyti tam tikrus profesinius įgūdžius paprojekčio X
sveikatos, saugos bei santykių su aplinka srityje, suinteresuotosios šalys
aktyviai dalyvavo spręsdamos kritines situacijas, susijusias su visuomene bei
aplinkosauga. Todėl buvo nustatyti tikslai ir, padedant nuolatinei
organizacijai, imtasi struktūrizuotai spręsti šiuos paprojekčio klausimus:
atsipalaidavimas, ergonomika, apšvietimas, triukšmo lygis, sauga ir socialiai
atsakinga veikla.
• Pristatoma situacija, kai siekiant užsibrėžtų rezultatų buvo taikomi
originalaus paprojekčio ir į išorę nukreipti projekto valdymo metodai
konkretaus paprojekčio komandai X numatyto laiko rėmuose Y, todėl
nuolatinė organizacija priėmė sprendimą sukurti ir įdiegti mažą, tačiau
efektyvią sveikatos, saugos ir aplinkos tausojimo veiksmų programą visuose
organizacijos įgyvendinamuose projektuose.
• Įvertinamas vykusių procesų poveikis kitiems kompetencijų elementams:
kūrybiškumui, sistemų, produktų ir technologijų valdymui, etikai ir verslo
valdymui.
Gali būti vertinamos ir papildomos sudėtingos situacijos, apimančios kelių
kompetencijų elementų taikymą vienu metu. Bendrus pristatomų situacijų
atrankos pagrindus puikiai iliustruoja 4 pavyzdyje pateikiamų kompetencijų
elementų aprašymai.
4 pavyzdys.
Projekto įgyvendinimo būklės ataskaitos rengimo aspektai nagrinėjami
kompetencijų elemento 1.16. skyriuje „Kontrolė ir ataskaitų rengimas“. Šios
ataskaitos yra rengiamos įvertinant tokius veiksnius:
• bendrąsias ir specifines vadovybei teikiamų atitinkamų projektų ataskaitų
rengimo procedūras (prižiūrint finansų departamentui);
• informaciją apie projektų įgyvendinimą, jų apimtį, siekiamus rezultatus,
kritinius kelius, biudžeto valdymą, galimą riziką bei galimybes ir numatytus
projekto įgyvendinimo etapų pakeitimus iki ataskaitos pateikimo dienos;
• patikimumo, lyderystės ir našumo rodiklius, pasiektus įgyvendinant
projektą; nuo šių rodiklių priklauso projekto gyvavimo ciklas, o projekto
gyvavimo ciklui užtikrinti būtini kompetencijų elementai yra pristatomi 3.15
lentelėje.
3.15 lentelė. Kompetencijų elementai ir projektų gyvavimo ciklas.
2 skyrius. Svarbiausios kompetencijos
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Projektas

Projekto
įgyvendinimo
etapai

Iniciacija ir
projekto
pradžios
valdymas

Planavimas

Kontrolė

Projekto
pabaigos
valdymas

Pasiruošima
s:
projekto
pradžios
valdymas,
veiksmų
planas ir
kontrolė,
projekto
pabaigos
valdymas

Detalaus plano
parengimas:
projekto
pradžios
valdymas,
veiksmų planas
ir kontrolė,
projekto
pabaigos
valdymas

Įgyvendinim
as:
projekto
pradžios
valdymas,
veiksmų
planas ir
kontrolė,
projekto
pabaigos
valdymas

Pabaiga:
projekto
pradžios
valdymas,
veiksmų
planas ir
kontrolė,
projekto
pabaigos
valdymas

1. Techninės
kompetencijos

X

1.3. Projekto
reikalavimai ir
tikslai

X

1.4. Rizika ir
galimybės

X

1.5. Kokybė

X

1.9. Projekto
struktūra

X

1.10. Apimtis ir
rezultatai

X
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1.11. Laikas ir
projekto etapai

X

1.13. Sąnaudos ir
biudžeto valdymas

X

1.14. Pirkimas ir
sutartys

X

1.15. Pokyčiai

X

1.16. Kontrolė ir
atskaitomybė

1.18. Komunikacija

Projekto
būklės
ataskaitos
parengimas
X

2. Socialinės
kompetencijos
2.1. Lyderystė
2.8. Orientacija į
rezultatus

X

2.9. Našumas

X

2.13. Patikimumas

X
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1
1

2.14. Vertybių
pripažinimas

X

3. Integravimo
kompetencijos

X

3.2. Programinė
veikla

X

3.3. Portfelio veikla

X

3.5. Nuolatinė
organizacija

X

3.10. Finansų
valdymas

X

3.11. Teisinė
kompetencija

X

Pastabos:
• Kandidato vertinimo proceso metu vertinamos tarpusavyje susijusių
kompetencijų elementų grupės.
• Parengiami klausimai, padėsiantys vertinti tam tikrų kompetencijų grupių
tarpusavio ryšį.
• Pateikiamos konkrečios situacijos iš projekto gyvavimo ciklo, įgyvendinimo
etapų ar portfelio įgyvendinimo periodų. Pateikiami konkretūs visų
aptariamų situacijų vertinimai.
Pavyzdys pateikiamas 3.16 lentelėje.
2 skyrius. Svarbiausios kompetencijos
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3.16 lentelė. Įvertinimo balų santraukos pavyzdys.
Ataskaita

Pokalbis
žodžiu

Galutinis
vertinimas

Integravimo
PV
kompetencijų
elementai

BV

GV

PV

BV

GV

3.1. Projektinė
veikla
3.2.
Programinė
veikla
3.3. Portfelio
veikla
3.4. PPP
integravimas

5,5

6,0

6,0

5,0

5,5

---

---

---

---

---

5,2
5
---

5,5

6,5

6,5

---

---

---

5,5

5,0

5,5

---

---

---

3.5.
Nuolatinės
organizacijos
valdymas
3.6. Verslo
valdymas
3.7. Sistemos,
produktai ir
technologijos
3.8. Personalo
valdymas
3.9. Sveikatos,
saugos ir
aplinkos
valdymas

6,0

6,0

6,0

6,0

6,75

6,5

5,5

7,0

---

---

---

5,5

6,5

6,0
*
6,0

---

---

---

---

---

---

---

---

---

6,0

6,5

6,0

7,2
5

6,75

6,7
5

3.10. Finansų
valdymas
3.11. Teisinė
kompetencija

6,5

6,5

6,5

---

---

---

6,5

6,5

6,5

---

---

---
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GV

1
1

Bendras
vertinimo
rodiklis

5,7

6,2

6,0

6,1

6,3

6,2

6,1

PV = pagrindinis vertintojas, BV = bendradarbis vertintojas, GV = galutinis
vertinimas (priimtinas abiem vertintojams)
* Abiejų vertintojų vertinimo balai labai skyrėsi, todėl vertintojai diskutavo
tarpusavyje ir priėmė bendrą sprendimą dėl kandidato įvertinimo balo
(išimties tvarka šiam vertinimui nebuvo taikomas matematinis abiejų
vertintojų suteiktų balų vidurkis). Ši procedūra yra taikoma tokiais atvejais,
kai vertintojų skirti kandidato vertinimo balai labai skirtingi (nutolę vienas
nuo kito vertinimo skalės rėmuose).
Visi vertinimo balai susumuojami galutinėje vertinimo formoje, kurios
pavyzdys pateikiamas 3.17 lentelėje.
3.17 lentelė. Galutinių vertinimo rezultatų formos pavyzdys.
Kompetencijų
grupės

Techninės
Socialinės
Integravimo
Bendras
vertinimo
rezultatas

Savęs
Ataskaita
vertinimas
Pagal 360 PV
BV
laipsnių
darbuotojų
vertinimą
----- ------- --6,3
5,7
6,2

GV

PV

----6,0

----6,1

Pokalbis
žodžiu
BV

----6,3

Vidurkis
GV

GV

Svarbos Vidurkis
daugiklis*
GV

----6,2

6,3
6,5
6,1

0,50
0,25
0,25

3,15
1 625
1 525
6,3

B lygio kandidato vertinimui taikomi svarbos daugikliai yra išvesti
atsižvelgiant į procentinį visų trijų kompetencijų grupių svarbos lygį (kaip
pateikiama 3.12 lentelėje).
Kandidatas, siekiantis sėkmingai pereiti visus vertinimo etapus ir dalyvauti
visame vertinimo procese, privalo atitikti tokius reikalavimus:
• atitikti atrankos kriterijus;
• gauti ne mažesnį kaip vidutinio lygio vertinimą visų kompetencijų elementų
diapazone;
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• gauti ne žemesnį kaip vidutinio lygio vidurkio išvestinį vertinimo balą (t. y.
7 balus IPMA A lygiui, 6 balus IPMA B lygiui, 4,5 balo IPMA C lygiui, 4 balus
IPMA D lygiui);
• įvykdyti visas administravimo sąlygas (pavyzdžiui, sumokėti sertifikavimo
mokestį).
Kandidatui, siekiančiam pakartotinio sertifikavimo, privalomi reikalavimai:
• atitikti atrankos kriterijus;
• gauti ne mažesnio kaip vidutinio lygio vertinimo balus projektų valdymo
veiklos, užduočių atlikimo ir nuolatinio profesinio tobulėjimo srityse;
• atitikti visus reikalavimus, numatytus profesinio elgesio kodekse
(pavyzdžiui, galimų skundų atveju);
• gauti ne mažesnį kaip vidutinio lygio vidurkio išvesties vertinimo balą;
• įvykdyti visas administracines sąlygas (pavyzdžiui, sumokėti pakartotinio
sertifikavimo mokestį).

3.4. Sertifikavimo organizacija
IPMA sertifikavimo procesus įgyvendina profesionalių asociacijų narių
sertifikavimo centrai. Išduodami kandidatų vertinimo sertifikatai yra
patvirtinti IPMA tarptautiniu lygiu pripažįstamų sertifikavimo standartų
pagrindu.
IPMA sertifikavimo patvirtinimo organizacija yra pristatoma 3.1 schemoje.
IPMA komitetas

IPMA
vykdomasis komitetas
IPMA sertifikavimo
patvirtinimo valdymo
komitetas
Patvirtintojai
Asocijuotųjų narių tinklas
Nacionalinių sertifikavimo centrų tinklas ir
IPMA sertifikavimo patvirtinimo taryba
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3.1 schema. IPMA sertifikavimą patvirtinanti organizacija.
IPMA sertifikavimą patirtinančios organizacijos padalinių vykdoma veikla ir
atliekamos funkcijos:
• asociacijų narių suformuoti nacionaliniai sertifikavimo centrai yra atsakingi
už kvalifikacijos kėlimo ir sertifikavimo programų įgyvendinimą;
• IPMA sertifikatų patvirtinimo komitetas, sudarytas iš nacionalinių
sertifikavimo centrų bei jų oficialiai patvirtintų vertintojų, dalijasi patirtimi ir
teikia rekomendacijas siekdami tobulinti IPMA sertifikavimo ir išduotų
sertifikatų galiojimo pripažinimo sistemą;
• kandidatų vertinimo ataskaitų vertintojai, priklausantys nacionaliniams
sertifikavimo centrams, audituoja vertinimo centrų darbuotojų kvalifikaciją ir
kompetenciją, teikia pastabas bei siūlymus, kaip ateityje galima būtų pagerinti
vertinimo procesą;
• IPMA sertifikavimo vertinimo patvirtinimo komitetas vadovaujasi IPMA
universalia sertifikavimo sistema, kurią nuolat tobulina, ir vertina
nacionalinių sertifikavimo centrų vykdomą veiklą;
• IPMA vykdomasis komitetas, kartu su sertifikavimo viceprezidentu bei IPMA
municipaliteto tarybos nariais, priima pagrindinius sprendimus, susijusius su
kandidatų kvalifikacijos ir kompetencijų sertifikavimu bei skiria Sertifikavimo
patvirtinimo komitetą.
Sertifikavimo centrai yra visapusiškai atsakingi už vykdomo sertifikavimo
proceso standartų ir vertinimo modelio įgyvendinimą. Pagrindiniai
sertifikavimo centrų organizaciniai padaliniai:
• vadovybė
• vertinimo komitetas
• apeliacinis komitetas
• vertintojai
• sekretoriatas
Visi sertifikavimo centrai privalo atitikti sertifikavimo reikalavimus pagal
patvirtintą ISO/IEC 17024 standartą.
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Ketvirtas skyrius. Elementų apibrėžimai
Šiame skyriuje išsamiai aprašomi visų trijų kompetencijų grupių: techninių,
socialinių ir integravimo – kompetencijų elementai.
Techninės kompetencijos elementai
Projekto valdymo sėkmės vertinimas
Suinteresuotųjų šalių valdymas
Projekto tikslų identifikavimas
Rizikos ir galimybių valdymas
Kokybės valdymas
Projekto rengimas
Komandinio darbo valdymas
Problemų sprendimas
Projekto struktūros valdymas
Apimties ir rezultatų valdymas
Laiko ir etapų valdymas
Išteklių valdymas
Sąnaudų ir finansų valdymas
Pirkimas ir sutartys
Pokyčių valdymas
Kontrolė ir atskaitomybė
Informacijos ir dokumentacijos valdymas
Komunikacijos valdymas
Projekto pradžios valdymas
Projekto pabaigos valdymas
Socialinės kompetencijos elementai
Lyderystė
Įsitraukimas ir motyvacija
Savikontrolė
Atkaklumas
Atsipalaidavimas
Atvirumas
Kūrybiškumas
Orientavimasis į rezultatą
Našumas
Konsultaciniai gebėjimai
Derybiniai įgūdžiai
Konfliktų ir krizių valdymas
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Patikimumas
Vertybių pripažinimas
Etika
Integravimo kompetencijos elementai
Projektinė veikla
Programinė veikla
Portfelio veikla
Projekto programos ir portfelio įgyvendinimas
Nuolatinės organizacijos valdymas
Verslo valdymas
Sistemos, produktai ir technologijos
Personalo valdymas
Sveikatos, saugos ir aplinkos valdymas
Finansų valdymas
Teisinė kompetencija

4.1. Techninių kompetencijų elementai
Šioje knygos dalyje pristatomi visi techninių kompetencijų elementai.
Techninių kompetencijų grupėje pristatomi elementai yra kertiniai siekiant
sėkmingai inicijuoti ir pradėti projektą, įgyvendinti jį ir prižiūrėti jo
įgyvendinimo kokybę, taip pat ir deramai jį užbaigti. Toliau pateikiamų
techninių kompetencijų elementų eilės tvarka bei svarba (žr. 4.1 lentelę) gali
kisti atsižvelgiant į paties projekto prigimtį, apimtį, sudėtingumo lygį ar kitus
veiksnius. Kiekvieno kompetencijų elemento svarba tiesiogiai priklauso ir nuo
konkrečios situacijos, susidarančios įgyvendinant projektą.

Techninės
kompetencijos
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4.1 lentelė. Techninių kompetencijų elementai.
1.1.

Projekto valdymo sėkmės
vertinimas
1.2. Suinteresuotųjų šalių valdymas
1.3. Projekto tikslų identifikavimas
1.4. Rizikos ir galimybių valdymas
1.5. Kokybės valdymas
1.6. Projekto rengimas
1.7. Komandinio darbo valdymas

1.11. Laiko ir etapų valdymas

1.8. Problemų sprendimas
1.9. Projekto struktūros valdymas
1.10. Apimties ir rezultatų valdymas

1.12. Išteklių valdymas
1.13. Sąnaudų ir finansų valdymas
1.14. Pirkimas ir sutartys
1.15. Pokyčių valdymas
1.16. Kontrolė ir atskaitomybė
1.17. Informacijos ir
dokumentacijos valdymas
1.18. Komunikacijos valdymas
1.19. Projekto pradžios valdymas
1.20. Projekto pabaigos valdymas

Visų šių kompetencijų elementų supratimas ir gebėjimas juos sėkmingai
pritaikyti valdant konkretaus projekto konkrečią situaciją lemia vertinimo
proceso rezultatą. Kiekvieno iš šių kompetencijų elementų išsamūs aprašymai
yra pateikiami atsižvelgiant į bendrai galinčių kilti klausimų tematiką bei
galimus projekto įgyvendinimo proceso etapus (poskyriai „Susijusių temų
apžvalga“ ir „Galimi proceso etapai“). Reikalavimai kiekvienam IPMA lygiui
dėl būtino žinių ir patirties kompetencijos lygio yra pateikiami šio skyriaus
poskyryje „Pagrindiniai IPMA lygių kompetencijos reikalavimai“. Kiekvieno
kompetencijų elemento aprašymas baigiamas poskyriu „Tarpusavio ryšiai“,
jame pristatomas konkretaus aprašomo kompetencijų elemento santykis su
kitais kompetencijų elementais. Paprastai šie kompetencijų elementai visada
išlieka susiję tarpusavyje. Tarpusavio ryšių detalizavimas padeda išsamiau
susipažinti su aprašomu kompetencijų elementu bei tiksliau įvertinti
kandidato kompetenciją. Kompetencijų elementų tarpusavio ryšiai nustatyti
atsižvelgiant į konkrečių situacijų turinį ir kontekstą.
Vertintojas, vertindamas projektų vadovus, privalo atsižvelgti į visą
konkretaus kompetencijų elemento apibrėžimą.
Efektyvaus techninių kompetencijų elementų žinių ir patirties pritaikymo
praktikoje reikalavimai kiekvienam IPMA lygiui:
• IPMA A lygis: kandidatas turi gebėti efektyviai taikyti techninių
kompetencijų elemento žinias ir patirtį koordinuodamas projektus ir (arba)
programas neperžengdamas portfelio ar programos ribų, suderindamas
veiksmus su nuolatine organizacija. Kandidatas turi patirties užtikrinant
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paprogramių ir (arba) projektų vadovų nuolatinį profesinį tobulėjimą,
gerinant jų techninių kompetencijų elementų taikymą projektų valdymo
srityje. Kandidatas turi patirties taikant techninių kompetencijų elementus
bei priemones, metodus ir metodikas projektų, programų bei portfelių
valdymo srityje.
• IPMA B lygis: kandidatas turi nemažai patirties ir geba efektyviai taikyti
techninių kompetencijų elementus įgyvendinant sudėtingus projektus
(neperžengdamas šių projektų ribų). Kandidatas turi patirties ir geba
užtikrinti sau pavaldžių paprojekčių vadovų nuolatinį profesinį tobulėjimą,
gerinant jų techninių kompetencijų elementų taikymą projektų valdymo
srityje.
• IPMA C lygis: kandidatas turi patirties ir geba efektyviai taikyti techninių
kompetencijų elementus įgyvendinant riboto sudėtingumo projektus bei
sprendžiant konkrečias situacijas projekto įgyvendinimo proceso metu.
Kandidatui reikalinga globa bei konsultavimas keliant jo techninių
kompetencijų elementų taikymo kompetencijos lygį projektų valdymo srityje.
• IPMA D lygis: vertinamos kandidato žinios apie techninių kompetencijų
elementus bei gebėjimas taikyti savo žinias praktikoje.
Vertinant visų lygių kandidatus konkrečios žinios ir kriterijai patirties srityje
yra pateikiami konkretaus kompetencijų elemento detaliame aprašyme. IPMA
lygiai parodo skirtingas kompetencijų žinias ir patirtį projektų valdymo
srityje bei tolesnio tobulėjimo kryptį.

4.1.1. Sėkmingas projektų valdymas
Projekto valdymo sėkmę nusako visų susijusių šalių pateikiami projekto
valdymo rezultatų įvertinimai.
Pagrindinis projektų, programų ir portfelių vadovų tikslas yra užtikrinti
vykdomos veiklos sėkmę ir stengtis užkirsti kelią nesėkmėms. Jiems labiau
svarbu tiksliai žinoti visus kriterijus, pagal kuriuos bus matuojamos jų veiklos
sėkmės ar nesėkmės. Labai svarbu aiškiai apibrėžti visus vertinimo kriterijus
nuo pat veiklos pradžios. Sėkmę nulemia gebėjimas pasiekti projekto,
programos ar portfelio tikslus laikantis nustatytų reikalavimų.
Projektų valdymo sėkmė tiesiogiai priklauso nuo projekto sėkmės, tačiau šios
sąvokos negali būti tapatinamos. Pavyzdžiui, galima sėkmingai vykdyti
projektą, tačiau projektą tenka sustabdyti dėl organizacijos pasirinktos naujos
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strateginės krypties. Tokiu atveju projektas tiesiog tampa nebeaktualus, todėl
pagal projekto įvykdymo sėkmę negalima vertinti projekto valdymo sėkmės.
Projekto valdymas gali būti traktuojamas kaip paprojektis bendro platesnio
projekto kontekste. Paprojekčio našumas, nustačius konkrečius tikslus, taip
pat yra vertinamas pagal šiuos kriterijus: tiksliai apibrėžtą kontekstą, apimtį,
rezultatus, kurių siekiama, atsakomybę, terminus ir biudžetą.
Vienas pagrindinių projekto sėkmę nulemiančių veiksnių – integravimas,
kuris apima sėkmingą projekto reikalavimų, veiklos ir rezultatų derinimą
siekiant tikslų. Kuo sudėtingesni susijusių šalių reikalavimai bei lūkesčiai, tuo
sudėtingesnis yra projekto integravimo procesas. Projektų vadovai privalo
numatyti visą veiklą, kurios prireiks detaliame projekto įgyvendinimo
procese.
„Projekto valdymo planui“ pavadinti yra vartojami įvairūs terminai. Projekto
valdymas apima visus individualius įgyvendinamus planus: projekto kokybės
planą, susijusių šalių valdymo planą, projekto komunikacijos planą, projekto
pirkimo planą, projekto sutarčių planą ir projekto rezultatų planą.
Visi projektų valdymo planai turi būti patvirtinti atitinkamų dalyvaujančių
šalių. Turi būti palaikomas ryšys su suinteresuotosiomis šalimis
(komunikavimo dažnumas ir detalumas priklauso nuo kiekvieno konkretaus
projekto specifikos).
Rekomenduojami proceso etapai
1. Projekto ir jo konteksto analizavimas, įskaitant ir priimamus sprendimus
bei jų dokumentaciją.
2. Projekto valdymo koncepcijos parengimas, su susijusiomis šalimis aptarus
projektui keliamus reikalavimus, projekto valdymo sutarties pasirašymas su
užsakovu.
3. Projekto valdymo plano parengimas, projekto valdymo komandos
suformavimas, metodų, būdų ir priemonių numatymas.
4. Integravimo procedūrų planavimas, atsižvelgiant į projekto kontekstą bei
siekiant pašalinti galimus nesuderinamumus.
5. Projekto valdymo planų ir numatomų pokyčių vykdymas bei kontrolė,
ataskaitų apie projekto valdymo eigą teikimas.
6. Ataskaitų apie pasiektus rezultatus teikimas susijusioms ir
suinteresuotosioms šalims bei jų interpretavimas.
7. Projekto valdymo sėkmingumo vertinimas, išmoktų pamokų bei įgytos
patirties pritaikymas vykdant ateities projektus.
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Aptariami klausimai
Suinteresuotųjų šalių lūkesčiai
Integravimas
Projekto valdymo vertinimas
Projekto valdymo auditas
Projekto valdymo planas, sudedamieji projekto planai
Projekto valdymo planavimas ir sutarčių sudarymas
Projekto valdymo standartai ir reglamentuojantys nuostatai
Projekto valdymo sėkmės ir nesėkmės kriterijai
Pagrindinės IPMA lygių kompetencijos
IPMA A lygis: sėkmingai užtikrino projektų valdymo kokybę svarbių
programų ir (arba) portfelių įgyvendinimo veikloje organizacijos viduje ar
organizacijos padalinyje.
IPMA B lygis: sėkmingai valdė ir įvykdė projektų valdymo sėkmės kriterijus
sudėtingo projekto įgyvendinimo veikloje.
IPMA C lygis: sėkmingai valdė ir įvykdė projektų valdymo sėkmės kriterijus
riboto sudėtingumo projekto įgyvendinimo veikloje.
IPMA D lygis: turi pakankamai sėkmingo projektų valdymo žinių ir geba jas
taikyti praktinėje veikloje.
Pagrindiniai ryšiai
1.2. Suinteresuotosios šalys, 1.3. Projekto reikalavimai ir tikslai, 1.4. Rizika ir
galimybės, 1.5. Kokybė, 1.7. Komandinis darbas, 1.9. Projekto struktūra, 1.14.
Pirkimas ir sutarčių sudarymas, 1.15 Pokyčiai, 1.18 Komunikacija, 1.19.
Projekto valdymo pradžia, 1.20. Projekto valdymo pabaiga, 2.1. Lyderystė, 2.3.
Savikontrolė, 2.4. Atkaklumas, 2.5. Atsipalaidavimas, 2.6. Atvirumas, 2.8.
Orientacija į rezultatus, 3.01 Projektinė veikla, 3.02 Programinė veikla, 3.03
Portfelio veikla, 3.4. PPP įgyvendinimas, 3.6. Verslo aplinka.

4.1.2. Susijusios šalys
Suinteresuotosios šalys (terminas „suinteresuotosios šalys“ yra ISO
patvirtintas terminas, vartojamas IPMA kompetencijų sąvade; terminas
„susijusios šalys“ vartojamas kaip „suinteresuotųjų šalių“ sinonimas; terminai
„klientas“ ir „užsakovas“ yra vartojami suinteresuotųjų šalių pogrupiui
įvardyti) – tai asmenys arba jų grupės, kurie yra suinteresuoti projekto
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įgyvendinimu ir (arba) projekto sėkme, arba asmenys, kurie veikia
neperžengdami projekto ribų.
Projekto vadovas privalo identifikuoti visas susijusias šalis, jų interesus bei
eigos seką, atsižvelgdamas į jų svarbą pačiam projekto įgyvendinimui.
Šio kompetencijos elemento įvertinimas tiesiogiai daro įtaką projekto sėkmei.
Projekto įgyvendinimo pobūdį lemia jo turinys, kurį gali tekti koreguoti
atsižvelgiant į susijusių šalių poreikius ir lūkesčius. Svarbu įsigilinti ir valdyti
susijusių šalių lūkesčius.
Siekdami efektyviai valdyti suinteresuotąsias šalis, projektų vadovai gali
sukurti vidinius ar išorinius tinklus (formalius ir neformalius) tarp asmenų,
įsitraukusių į projektą ar susijusių su projektu (pavyzdžiui, įmonės,
agentūros, vadovai, ekspertai, darbuotojai ir nuomonės formuotojai).
Visos susijusios šalys tiesiogiai arba netiesiogiai gali daryti įtaką projekto
eigai. Tokie poveikį darantys veiksniai, kaip susijusių šalių interesai, projektų
valdymo organizacijos branda bei taikomos projektų valdymo praktikos,
standartai, susiję klausimai, tendencijos ir galių pasiskirstymas, lemia
projekto vystymo ir įgyvendinimo sėkmę.
Projektų vadovai turi stropiai rinkti ir analizuoti informaciją, susijusią su
suinteresuotosiomis šalimis ir konkrečiais asmenimis, atstovaujančiais toms
šalims. Tai tampa ypač aktualu, kai nauja suinteresuotoji šalis įsitraukia į
projektą arba kai atliekami esminiai projekto pakeitimai, apie kuriuos labai
svarbu atitinkamai informuoti suinteresuotąją šalį ar jai atstovaujantį asmenį.
Rekomenduojami proceso etapai
1. Suinteresuotųjų šalių identifikavimas ir jų pirmumo eilės pagal svarbą
sudarymas.
2. Suinteresuotųjų šalių interesų ir reikalavimų analizė.
3. Suinteresuotųjų šalių informavimas apie tai, kuriuos jų reikalavimus
vykdant projektą planuojama įgyvendinti ir kurių neplanuojama įgyvendinti.
4. Suinteresuotųjų šalių valdymo strategijos parengimas.
5. Įvertinti suinteresuotųjų šalių interesus ir lūkesčius projekto reikalavimų,
tikslų, apimties, rezultatų, darbotvarkės ir biudžeto planavimo bei kontrolės
etapuose.
6. Rizikos valdymo plano parengimas, įvertinant galimą riziką ir galimybes,
susijusias su suinteresuotųjų šalių veikla.
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7. Sprendimų priėmimo ir suderinimo tarp projekto komandos ir
suinteresuotųjų šalių proceso sukūrimas.
8. Suinteresuotųjų šalių poreikių patenkinimo užtikrinimas kiekvienoje
projekto įgyvendinimo fazėje.
9. Suinteresuotųjų šalių valdymo plano įgyvendinimas ir priežiūra.
10. Suinteresuotųjų šalių valdymo plano įgyvendinimas ir numatomų pokyčių
įtraukimas į planą, suinteresuotųjų šalių informavimas apie projekto
įgyvendinimo eigą bei pokyčius.
11. Išmoktų pamokų dokumentacija ir taikymas įgyvendinant ateities
projektus.
Aptariami klausimai
Vidinių ir išorinių ryšių tinklai
Komunikacijos su suinteresuotosiomis šalimis strategija
Suinteresuotųjų šalių interesai ir galimybės juos patenkinti
Suinteresuotųjų šalių valdymo planas
Lūkesčių valdymas
Projekto vieta programos, portfelio ir verslo organizacijos aplinkoje
Projektinė veikla
Pagrindinės IPMA lygių kompetencijos
IPMA A lygis: sėkmingai vykdė suinteresuotųjų šalių valdymo procesą,
valdydamas svarbias programas ir (arba) portfelius organizacijoje ar
organizacijos padalinyje.
IPMA B lygis: sėkmingai valdė suinteresuotąsias šalis sudėtingo projekto
valdymo metu.
IPMA C lygis: sėkmingai valdė suinteresuotąsias šalis įgyvendinant riboto
sudėtingumo projektą.
IPMA D lygis: turi pakankamai žinių apie suinteresuotųjų šalių valdymą
projekto tikslais ir gali jas pritaikyti praktiškai.
Pagrindiniai ryšiai
1.1. Projektų valdymo sėkmė, 1.3. Projekto reikalavimai ir tikslai, 1.4. Rizika ir
galimybės, 1.5. Kokybė, 1.6. Projekto organizacija, 1.10. Apimtis ir siekiami
rezultatai, 1.13. Sąnaudos ir finansai, 1.14. Pirkimas ir sutarčių sudarymas,
1.15. Pokyčiai, 1.18. Komunikacija, 2.1. Lyderystė, 2.2. Įsitraukimas ir
motyvacija, 2.4. Atkaklumas, 2.6. Atvirumas, 2.7. Kūrybiškumas, 2.8.
Orientacija į rezultatus, 2.12. Konfliktai ir krizės, 2.13. Patikimumas, 2.14.
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Vertybių pripažinimas, 3.1. Projektinė veikla, 3.2. Programinė veikla, 3.3.
Portfelio veikla.

4.1.3. Projekto reikalavimai ir tikslai
Projekto valdymo reikalavimų nustatymas priklauso nuo projekto prigimties
įvertinimo, tikslaus apibrėžimo bei projekto vadovų susitarimo, kokius
suinteresuotųjų šalių (ypač užsakovų ir galutinių klientų) poreikius ir
lūkesčius bus siekiama išpildyti įgyvendinant projektą.
Projekto reikalavimai yra apibrėžiami atsižvelgiant į užsakovo poreikius,
kurie nustatomi pagal galimybių ir rizikos studijos rezultatus. Toliau
rengiamos verslo plano ir projekto strategijos. Strategija – tai holistinis
planavimas, siekiant rasti efektyviausius būdus organizacijos vizijai bei
tikslams įgyvendinti. Strategija yra nuolat peržiūrima nustatytais periodais
(pavyzdžiui, sistemos funkcionavimo ciklo periodo metu, projekto vykdymo
ciklo ir atskiro etapo vykdymo metu, taip pat įgyvendinant ir specifines
užduotis, pavyzdžiui, pirkimą).
Projekto tikslas – sukurti vertę suinteresuotosioms šalims. Projekto strategija
– tai visapusiška aukšto lygio studija, apibrėžianti, kaip efektyviausiai galima
pasiekti projekto tikslų. Projekto tikslas yra patvirtintų projekto galutinių
tikslų pasiekimas, ypatingą dėmesį skiriant projekto rezultatams pasiekti
atsižvelgiant į nustatytas laiko, biudžeto ir galimų rizikos veiksnių ribas.
Projekto tikslų pasiekimas priklauso nuo to, kaip efektyviai projekto,
programos ir portfelio vadovams pavyksta išpildyti suinteresuotųjų šalių
lūkesčius suteikiant joms konkrečią iš anksto apibrėžtą naudą.
Projekto planavimo fazė apima projekto planų kūrimą bei galimybių studijos
parengimą. Labai svarbu numatyti aiškų projekto vertinimą jau nuo pirmųjų
projekto etapų. Projekto vertinimas rengiamas, įvertinant projekto sąlygas
bei numatomas investavimo į projektą galimybes bei lyginant su kitais
konkuruojančiais projektais arba kitomis konkurencingomis verslo sritimis.
Atitinkamas pagrindimas leisti įgyvendinti projektą yra absoliučiai būtina
sąlyga.
Kai projekto finansavimas yra patvirtintas, projekto savininkas parengia
detalų projekto aprašą, kuriame pateikia informaciją apie projekto apimtį,
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tikslus, rezultatus, kurių bus siekiama įgyvendinant projektą, biudžetą,
trukmę, projekto peržiūros taškus ir projekto įgyvendinimo dalyvių komandą.
Nuolatinis projekto priežiūros ir kontrolės procesas sudaro sąlygas vertinti
pasiektus tikslus ir lyginti jų sėkmę pagal iš anksto nustatytus sėkmės
kriterijus. Galutinį projekto rezultatą vienos suinteresuotosios šalys vertins
kaip labiau pasisekusį, o kitos suinteresuotosios šalys gali vertinti kaip mažiau
sėkmingą.
Rekomenduojami proceso etapai
1. Projekto reikalavimų surinkimas, parengimas, dokumentavimas ir
patvirtinimas.
2. Verslo plano ir projekto strategijos parengimas ir pristatymas pokyčius
inicijuojančiai vadovybei.
3. Projekto tikslų nustatymas, projekto vertinimo sistemos parengimas,
galimybių studijos parengimas ir projekto plano parengimas.
4. Pranešimas apie pažangą ir pokyčius.
5. Pagrindinių reikalavimų svarbiausiuose projekto etapuose iškėlimas ir
pagrindimas viso projekto gyvavimo ciklo metu.
6. Projektų tikslų ir reikalavimų atitikimo įvertinimas ir teikimas leidimui
gauti (leidimui įgyvendinti projektą).
7. Projekto priežiūros plano (procedūrų) parengimas.
8. Išmoktų pamokų dokumentacija ir taikymas įgyvendinant ateities
projektus.
Aptariami klausimai
Vertinimas ir prioritetų nustatymas
Verslo planas (verslo pagrindimas)
Projekto aprašas
Projektinė veikla, projekto aplinkos sąlygos
Projekto apibrėžimas, projekto tikslų bei projekto sąlygų patvirtinimas
Projekto planai
Projekto reikalavimų valdymas
Projekto strategija
Vertybių valdymas
Projekto planas
Projekto reikalavimų valdymas
Projekto strategija
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Vertės valdymas, projekto investicijų grąžos matavimo sistema, subalansuotų
veiklos matavimo rodiklių sistema
Pagrindinės IPMA lygių kompetencijos
IPMA A lygis: sėkmingai valdė projekto reikalavimų ir tikslų įgyvendinimą
svarbiose programose ir (arba) portfeliuose organizacijos viduje ar
organizacijos padalinyje.
IPMA B lygis: sėkmingai gebėjo nustatyti projekto reikalavimus ir iškelti
projekto tikslus įgyvendinant sudėtingą projektą.
IPMA C lygis: sėkmingai gebėjo nustatyti projekto reikalavimus ir iškelti
projekto tikslus įgyvendinant riboto sudėtingumo projektą.
IPMA D lygis: turi pakankamai žinių apie projekto reikalavimus ir tikslus,
geba jas taikyti profesinėje veikloje.
Pagrindiniai ryšiai
1.1. Projekto valdymo sėkmė, 1.2. Suinteresuotosios šalys, 1.4. Rizika ir
galimybės, 1.5. Kokybė, 1.8. Problemų sprendimas, 1.10. Apimtis ir rezultatai,
1.11. Laikas ir projekto etapai, 1.13. Sąnaudos ir finansai, 1.14. Pirkimas ir
sutarčių sudarymas, 1.15. Pokyčiai, 1.16. Kontrolė ir ataskaitų rengimas, 1.19.
Projekto pradžios valdymas, 1.20. Projekto pabaigos valdymas, 2.2.
Įsitraukimas ir motyvacija, 2.3. Savikontrolė, 2.4. Atkaklumas, 2.6. Atvirumas,
2.8. Orientacija į rezultatus, 2.14. Vertybių pripažinimas, 2.15. Etika, 3.1.
Projektinė veikla, 3.2. Programinė veiklas, 3.3. Portfelio veikla, 3.5. Nuolatinė
organizacija, 3.6. Verslo aplinka, 3.7. Sistemos, produktai ir technologijos, 3.9.
Sveikata, sauga ir aplinka, 3.10. Finansinės žinios.

4.1.4. Rizika ir galimybės
Rizikos ir galimybių valdymas – tai nuolatinis procesas, besitęsiantis visuose
projekto įgyvendinimo etapuose projekto gyvavimo ciklo metu, pradedant
nuo pačios pirminės idėjos ir baigiant projekto valdymo pabaiga. Projekto
valdymo pabaigoje svarbu įvertinti visas išmoktas rizikos ir galimybių
pamokas, jas analizuoti bei dokumentuoti, kad įgytą patirtį būtų galima
sėkmingai taikyti ateities projektams valdyti.
Projektų vadovas privalo užtikrinti, kad įgyvendinant projektą jis pats ir visa
komanda dirbtų aktyviai, budriai reaguotų į kylančią riziką ar atsirandančias
galimybes, būtų suinteresuoti rizikos valdymu. Tam į rizikos valdymo
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procesą, esant reikalui, įtraukiamos suinteresuotosios šalys, pasitelkiant
kompetentingus rizikos valdymo konsultantus ir ekspertus.
Plačiai naudojamas metodas, kaip sumažinti nežinomuosius, susijusius su
konkrečia rizika, yra pagrįstas eiliškumo principu, t. y. su tam tikra rizika
susiję komponentai yra išskaidomi ir tada konkrečiai vertinama jų rizika.
Tokiu būdu bendroji atskirų rizikos komponentų suma detaliai įvertinus lieka
mažesnė nei laukiama rizikos apimtis ir dydis, vertinant visumą ir bendrąją
riziką. Panašiai dirbama ir siekiant sumažinti bendras projekto sąnaudas, t. y.
didžiausių sąnaudų eilutės yra detalizuojamos ir išskaidomos į jų sudedamųjų
dalių komponentus bei jų finansinę išraišką, o tada vedamos derybos dėl
sąnaudų ar iš naujo sprendžiamas sudedamųjų dalių realus poreikis. Toks
skaidymo procesas yra kartojamas tol, kol visų komponentų įkainiai atitinka
numatytas ir priimtinas ribas. Šis skaidymo metodas taikomas ir projekto
rengimo darbotvarkėje numatant veiklos rūšis bei jų atlikimo laiką, kad
mažiau kiltų abejonių dėl realių ir šalims priimtinų terminų.
Kokybinis rizikos ir galimybių įvertinimas sudaro sąlygas riziką ir galimybes
sugrupuoti pagal jų svarbos laipsnį, galimo poveikio dydį ir realios tikimybės
balą. Šis laipsniškas klasifikavimas yra labai svarbus norint įvertinti, kokios
strategijos būtina imtis, kad būtų suvaldyta galima rizika ar išnaudotos visos
galimybės. Pavyzdžiui, jūs galite pašalinti riziką, sušvelninti ją, pasidalyti ja,
perkelti ją ar apsidrausti nuo jos, parengę nenumatytų aplinkybių valdymo
planą arba pasyviai laukti ir susitaikyti su rizikos padariniais. Panašios
strategijos yra imamasi, kai kalbama apie galimybes. Rizika, kuri yra
nepriimtina, ar galimybės, kurių neplanuojama siekti, reikalauja atitinkamo
reagavimo plano. Reagavimo planas gali turėti įtakos ne vienam projekto
procesui, todėl gali kilti neplanuotas visų trijų kompetencijų grupių
kompetencijų elementų efektyvaus pritaikymo poreikis.
Reagavimo į riziką ir galimybes planą būtina nuolat kontroliuoti ir, iškilus
naujai rizikai ar atsiradus naujų galimybių arba pasikeitus jų svarbai, jį
koreguoti.
Kokybinis rizikos ir galimybių vertinimas taip pat suteikia galimybę
skaitmenine išraiška įvertinti, kokį poveikį gali turėti konkreti rizika bei
galimybės.
Monte Karlo analizės, sprendimų priėmimo medžio ir scenarijaus planavimo
modeliai – puikūs stiprios kokybinės rizikos ir galimybių analizės pavyzdžiai.
Rekomenduojami proceso etapai
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1. Rizikos ir galimybių nustatymas bei įvertinimas.
2. Reagavimo į riziką ir galimybes plano parengimas, patvirtinimas bei
komunikavimas.
3. Konkrečių projekto planų, kuriems daro poveikį reagavimo į riziką ir
galimybes planas, koregavimas.
4. Reagavimo į riziką ir galimybes plano įgyvendinimo terminai (laikas) bei
nustatyto biudžeto ribų įvertinimas; įgyvendinant projektą nuolat vykdomas
vertinimo procesas.
5. Nuolatinis stebėjimas ir naujai iškylančios rizikos nustatymas, pakartotinis
vertinimas, reakcijos planavimas bei atitinkamas bendro projekto plano
koregavimas.
6. Reagavimo į riziką ir galimybes plano vykdymo kontrolė.
7. Išmoktų pamokų dokumentacija ir taikymas įgyvendinant ateities
projektus; rizikos nustatymo priemonių tobulinimas bei atnaujinimas.
Aptariami klausimai
Reagavimo į nenumatytas aplinkybes planai
Sąnaudų ir laiko ištekliai atsiradus nenumatytoms aplinkybėms
Planuojamos piniginės sąnaudos
Kokybinio rizikos vertinimo priemonės ir metodai
Kiekybinio rizikos vertinimo priemonės ir metodai
Liekamoji rizika ir atsarginių priemonių planas
Rizikos ir galimybių savininkai
Reagavimo į riziką ir galimybes strategijos ir planai
Rizikos priėmimo ir pasinaudojimo galimybėmis nuostata, rizikos vengimas
Rizikos nustatymo metodai ir priemonės
Scenarijaus planavimas
Jautrumo analizė
Stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių analizė (angl. k.: „strengths,
weaknesses, opportunities, threats“ (SWOT))
Nuoseklumo principas
Pagrindinės IPMA lygių kompetencijos
IPMA A lygis: organizacijoje ar organizacijos padalinyje sėkmingai įgyvendino
rizikos ir galimybių valdymo planus svarbių programų ir (arba) portfelių
valdymo procesų metu.
IPMA B lygis: sėkmingai valdė rizikos ir galimybių situacijas įgyvendinant
sudėtingą projektą.
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IPMA C lygis: sėkmingai valdė rizikos ir galimybių situacijas įgyvendinant
riboto sudėtingumo projektą.
IPMA D lygis: turi pakankamai žinių apie rizikos ir galimybių valdymą
projektų valdymo srityje ir geba jas taikyti praktiškai.
Pagrindiniai ryšiai
1.1. Projekto valdymo sėkmė, 1.2. Suinteresuotosios šalys, 1.3. Projekto
reikalavimai ir tikslai, 1.8. Problemų sprendimas, 1.11. Laikas ir projekto
etapai, 1.13. Sąnaudos ir finansai, 1.14. Pirkimas ir sutarčių sudarymas, 1.15.
Pokyčiai, 1.16. Kontrolė ir ataskaitų rengimas, 2.1. Lyderystė, 2.3.
Savikontrolė, 2.7. Kūrybiškumas, 2.11. Derybiniai įgūdžiai, 2.12. Konfliktai ir
krizės, 3.3. Portfelio veikla, 3.5. Nuolatinė organizacija, 3.6. Verslo aplinka, 3.9.
Sveikata, sauga ir aplinka, 3.10. Finansinės žinios, 3.11. Teisinės žinios,

4.1.5. Kokybė
Projekto kokybė – tai projektui būdingų savybių rinkinio atitikties
konkretiems projekto reikalavimams laipsnis. Projektų kokybės valdymas
apima visus projekto įgyvendinimo etapus ir fazes: projekto apibrėžimą, visus
projekto įgyvendinimo etapus, projekto komandos valdymą, projekto
rezultatų pasiekimo sėkmę bei projekto pabaigos valdymo našumą. Projekto
kokybės valdymas yra projekto, programos ir portfelio vadovybės, taip pat ir
bendros kokybės priežiūros vadovybės prerogatyva bei atsakomybė. Kokybės
valdymas tiesiogiai priklauso nuo visos projekto valdymo komandos darbo
kokybės ir našumo, todėl komandos nariai turi suvokti, kad kokybės
standartų laikymasis yra viso projekto pagrindas. Efektyvus kokybės
valdymas užtikrina ilgalaikę verslo sėkmę, kurią garantuoja klientų
pasitenkinimas bei teigiami atsiliepimai ar rekomendacijos.
Projektų valdymo kokybės pagrindai tiesiogiai priklauso nuo nuolatinės
organizacijos, kuri yra atsakinga už projektą ir jo sėkmę bei procesų valdymo
našumą. Savaime suprantama, kad nuolatinė organizacija apibrėžia kokybės
politikos įgyvendinimą, projekto tikslus, atsakomybę ir kaip kokybės politika
bus įgyvendinama kiekvieno konkretaus projekto atveju (pavyzdžiui, kokybės
planavimo proceso, standartinės veiklos procedūrų, kontrolės priemonių ir
kitų nuolatinės organizacijos kokybės valdymo sistemų aspektais). Kritinių
projektų kokybės valdymo atvejų dažniausiai pasitaiko tada, kai tarpusavyje
susipina skirtingi projektai, programos ar portfeliai, įgyvendinami toje pačioje
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organizacijoje. Todėl ignoruojant kokybės kontrolę, gali kilti rizika nepasiekti
projekto, programos ar portfelio tikslų.
Įgyvendinant projektą turi būti užtikrintos visos galutinio produkto
funkcionalumo savybės. Dažnai pats klientas arba galutinis vartotojas yra
įtraukiamas į produktų vystymo peržiūras, kurių metu kontroliuojama, ar
vystymo proceso metu yra atsižvelgiama į visus iš anksto numatytus
reikalavimus. Projekto kokybės patvirtinimo procesą sudaro tokios
procedūros: kokybės užtikrinimas (KU), kokybės kontrolė (KK) bei projekto
ir produktų vystymo auditai. Kai aktualu, pasitelkiamos papildomos
priemonės: dizaino kūrimas kompiuterinėmis priemonėmis, apimties
modeliavimas ar prototipų, kuriais galima testuoti produkto funkcionalumo ir
dizaino tobulumą, gamyba bei atitinkamos korekcijos visuose produkto
kūrimo etapuose, siekiant, kad produktas atitiktų visus projekte numatytus
reikalavimus. Tais atvejais, kai produktas yra įvairios kompiuterinės
programos, ankstyvos programų versijos gali būti testuojamos pačių
programų naudotojų, kad kuo anksčiau būtų galima nustatyti klaidas ir jas
ištaisyti tolesnėse programų versijose. Testavimo procesas yra labai svarbus
siekiant garantuoti, kad galutiniai rezultatai atitinka visus išankstinius
reikalavimus ir kuo ankstyvesnėje stadijoje būtų pastebėti defektai. Jei
pastebima defektų, būtina juos ištaisyti, kad būtų išvengta pakartotinio
didelių partijų produktų gaminimo ir kitų nuostolių. Testavimo bei nurašymo
procedūros turi būti vykdomos kuo ankstesniuose projekto įgyvendinimo
etapuose ir numatytos pasirašant projekto sutartį.
Rekomenduojami proceso etapai
1. Kokybės plano parengimas.
2. Atranka, kūrimas ir testavimas:
• prototipai / modeliai,
• versijos,
• dokumentacija.
3. Galutinės versijos sukūrimas, testavimas ir patvirtinimas.
4. Kokybės užtikrinimo ir kontrolės įgyvendinimas.
5. Testavimo procesas, atitinkama dokumentacija, pasiektų rezultatų
patvirtinimo siekimas.
6. Koregavimo veiksmų siūlymas ir taikymas, veiksmų, kuriais siekiama
pašalinti defektus, pristatymas ir užfiksavimas ataskaitose.
7. Išmoktų pamokų dokumentacija ir taikymas įgyvendinant ateities
projektus.
Aptariami klausimai
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Planavimas ir projektavimas naudojant kompiuterines technologijas,
prototipų gamyba, modeliavimas ir tyrimas
Defektų nustatymo metodai ir defektų pakartotinio generavimo metodai
Našumas ir kokybės užtikrinimo sąnaudų valdymas
Metrikos analizė
Procesų kokybės valdymas
Produktų kokybės valdymas
Standartinės veiklos procedūros
Versijų kontrolė
Pagrindinės IPMA lygių kompetencijos
IPMA A lygis: sėkmingai įvykdė projektų kokybės įgyvendinimo planus
svarbių programų ir (arba) portfelių valdymo procesuose organizacijoje,
organizacijos padaliniuose.
IPMA B lygis: sėkmingai valdė projektų kokybės kontroliavimo situacijas
įgyvendinant sudėtingą projektą.
IPMA C lygis: sėkmingai valdė projektų kokybės kontroliavimo situacijas
įgyvendinant riboto sudėtingumo projektą.
IPMA D lygis: turi pakankamai žinių projektų kokybės valdymo srityje ir geba
taikyti jas profesinėje veikloje.
Pagrindiniai ryšiai
1.1. Projekto valdymo sėkmė, 1.2. Suinteresuotosios šalys, 1.3. Projekto
reikalavimai ir tikslai, 1.4. Rizika ir galimybės, 1.8. Problemų sprendimas,
1.14. Pirkimas ir sutarčių sudarymas, 1.16. Kontrolė ir atskaitomybė, 1.17.
Informacija ir dokumentacija, 2.6. Atvirumas, 2.8. Orientacija į rezultatus,
2.10. Konsultavimas, 2.11. Derybiniai įgūdžiai, 2.13. Patikimumas, 2.14.
Vertybių pripažinimas, 2.15. Etika, 3.4. PPP įgyvendinimas, 3.5. Nuolatinė
organizacija, 3.6. Verslo aplinka, 3.7. Sistemos, produktai ir technologijos, 3.9.
Sveikata, sauga ir aplinka, 3.10. Finansinės žinios.

4.1.6. Projekto organizacija
Projekto organizacija – tai grupė žmonių ir atitinkamos vadovybės patvirtinta
infrastruktūra, jų tarpusavio santykiai ir atsakomybė yra nukreipta ir
deleguota sėkmingam verslo procesui palaikyti. Šis kompetencijos elementas
apima konkrečių ir susijusių projekto dizaino bei atitinkamų vaidmenų
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priežiūrą, organizacijos struktūros, įsipareigojimų ir sugebėjimų delegavimą
projekto įgyvendinimo tikslams pasiekti.
Projektą ar programą įgyvendinanti organizacija yra pastovi arba laikina,
pritaikyta projekto gyvavimo ciklo etapų arba programos ciklų sąlygoms
realizuoti. Portfelio organizacijos yra panašios į nuolatines organizacijas ir
dažnai yra jų sudedamoji dalis. Vis dėlto kiekvienos organizacijos pagrindinis
tikslas turėtų būti jų įgyvendinamų projektų sėkmės užtikrinimas.
Projekto organizacija ir projekto ištekliai, skirti projektui įgyvendinti, turi
atitikti patvirtintus projekto tikslus. Jeigu projekto tikslus numatyta pasiekti
per trumpą laiko tarpą ir projekto įgyvendinimo sąnaudos nėra pagrindinis
kriterijus, tada projektui įgyvendinti gali tekti pasitelkti aukšto lygio išteklius
bei didelės, įtakingos organizacijos bazę. Kai projektui įgyvendinti yra
skiriama papildomo laiko ir projektas turi nustatytas biudžeto ribas, tokiais
atvejais projektui įgyvendinti tiekiami ištekliai yra ribotini ir dažniausiai
projektą kuruojanti organizacija būna nedidelė.
Procesai ir sprendimų priėmimo modeliai, taikomi organizacijos viduje,
turėtų būti tobulai pritaikyti, atitinkamai įgyvendinti, nuolat tobulinami ir
grindžiami praktiniais pavyzdžiais. Projektinė organizacija dažniausiai
egzistuoja trumpiau nei nuolatinė organizacija.
Projektinės organizacijos struktūroje turėtų atsispindėti kultūriniai ir
aplinkos veiksniai, kurie dažnai keičiasi projekto gyvavimo ciklo metu. Esant
reikalui, šie pokyčiai yra įtraukiami, kad atitiktų įvairių tipų ir sąlygų sutartis.
Kai kuriais atvejais galima ir netgi rekomenduojama pakeisti projekto
organizacijos padėtį (vietą, kurioje organizacija vykdo veiklą) siekiant, kad
žmonės, dalyvaujantys projekto įgyvendinimo veikloje, lengviau vieni kitus
pasiektų. Tai projekto komandai sudaro sąlygas efektyviau dirbti ir bendrauti
tarpusavyje. Kitais atvejais skirtingi organizacijos padaliniai gali būti įkurti
skirtingose geografinėse vietose ir netgi skirtinguose žemynuose; tokiais
atvejais didesni iššūkiai kyla pačiai projekto vadovybei.
Projekto organizacijos veiklos kokybė priklauso nuo pačių organizacijos
darbuotojų. Darbuotojų, kurie dirbs projekto komandoje, kompetenciją turi
patikrinti ir jų įsitraukimo galimybes patvirtinti tiesioginė vadovybė. Idealus
atvejis, kai projekto vadovas kartu su tiesioginiu vadovu, parenkančiu žmonių
išteklius tam tikroms funkcijoms atlikti, aptaria kandidato į konkrečias
pareigas kompetenciją bei galimybes prisijungti prie projekto komandos.
Projekto vadovas vertina kandidato žinias, įgūdžius, patirtį ir asmenines
savybes bei sprendžia apie jo galimybes pritapti prie projekto komandos
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narių. Vis dėlto dažnai projekto vadovas nesikiša ar neturi galimybės
įsitraukti į projekto komandos formavimo procesą, tada jam tenka
koordinuoti nepatyrusių komandos narių, dažnai konfliktiškų asmenybių,
darbą.
Rekomenduojami proceso etapai
1. Projekto organizacijos prigimties ir reikalingų išteklių nustatymas.
2. Visų reikalingų organizacijos padalinių, kurie tieks projekto išteklius,
nustatymas.
3. Detalus pareigų, atsakomybės, tarpusavio sąsajų, institucijų ir vadovybės
lygių bei procedūrų nustatymas ir apibrėžimas.
4. Išteklių iš atitinkamų organizacijos padalinių gavimas.
5. Atskirų organizacijos padalinių tarpusavio santykių apibrėžimas ir
reguliavimas.
6. Pranešimas apie sprendimų priėmimą ir vadovavimas projekto
organizacijai.
7. Esant poreikiui, projekto planų vykdymas, jų atnaujinimas ir projekto
organizacijos keitimas viso projekto gyvavimo ciklo metu.
8. Nuolatinis siekimas patobulinti projekto organizaciją.
9. Išmoktų pamokų dokumentacija ir taikymas įgyvendinant ateities
projektus.
Aptariami klausimai
Sprendimų modeliai
Sąsajų valdymas
Organizacijos struktūros schema
Procedūros ir procesai
Išteklių įvertinimas ir nuolatinis mokymasis
Atsakomybės matrica
Standartinis susirinkimų grafikas
Užduočių aprašymai
Pagrindinės IPMA lygių kompetencijos
IPMA A lygis: sėkmingai valdė projekto organizavimo procesus svarbių
programų ir (arba) portfelių įgyvendinimo metu organizacijos viduje ar
organizacijos padalinyje.
IPMA B lygis: sėkmingai valdė projektų organizavimo situacijas įgyvendinant
sudėtingą projektą.
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IPMA C lygis: sėkmingai valdė projektų organizavimo situacijas įgyvendinant
riboto sudėtingumo projektą.
IPMA D lygis: turi pakankamą žinių apie projekto organizacijos valdymą
bagažą ir geba jas taikyti profesinėje praktinėje veikloje.
Pagrindiniai ryšiai
1.2. Suinteresuotosios šalys, 1.7. Komandinis darbas, 1.9. Projekto struktūra,
1.12. Ištekliai, 1.14. Pirkimas ir sutarčių sudarymas, 1.19. Projekto pradžios
valdymas, 1.20. Projekto pabaigos valdymas, 2.1. Lyderystė, 2.2. Įsitraukimas
ir motyvacija, 2.4. Atkaklumas, 2.5. Atsipalaidavimas, 2.7. Kūrybiškumas, 2.9.
Našumas, 2.10. Konsultavimas, 2.14. Vertybių pripažinimas, 3.3. Portfelio
veikla, 3.5. Nuolatinė organizacija, 3.6. Verslo aplinka, 3.8. Darbuotojų
įtraukimas.

4.1.7. Komandinis darbas
Projektus įgyvendina žmonių komandos, kurios yra suburtos projektų
tikslams pasiekti ir projektams įgyvendinti. Komandinis darbas – tai komandų
formavimas, valdymas ir lyderystė komandoje, dirbant bendrą darbą, ir
kintančios darbo grupės. Darbo komandos – tai konkretūs specialistai, kurie
dirba kartu siekdami bendrų tikslų.
Projekto darbo komandos pradedamos formuoti per projekto pradžios
susirinkimus, darbo sesijas ir seminarus, kuriuose dalyvauja projekto
vadovas, komandos nariai ir suinteresuotosios šalys. Komandinę dvasią (t. y.
pozityvus žmonių nusiteikimas kartu dirbti ir siekti bendrų projekto tikslų)
kurti ir palaikyti padeda individuali motyvacija, bendrų komandos tikslų
iškėlimas, socialinė veikla, renginiai bei palaikomosios priemonės.
Problemų gali kilti dėl techninių ar ekonominių sunkumų bei kitų stresinių
situacijų. Kritinių situacijų gali sukelti kultūriniai ar išsilavinimo skirtumai,
skirtingi interesai ir (arba) darbo metodai, taip pat galimi sunkumai, kai
komandos narius skiria dideli geografiniai atstumai.
Formuojant projekto komandą svarbu parengti aiškiai apibrėžtas procedūras,
susijusias su, pavyzdžiui, komandos formavimu, veržlumo įgūdžių
tobulinimu, darbo tarpusavyje įgūdžių lavinimu ir efektyvaus darbo kartu
principų įsisavinimu (žr. toliau pateikiamus galimus proceso etapus).
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Projekto vadovas turi nuolat dirbti su savo komanda pradedant nuo pirminių
komandos formavimo etapų, tęsiant viso komandos darbo projekto gyvavimo
ciklo metu ir baigiant projekto užbaigimo etapais, kai komandos nariai yra
paleidžiami ir grįžta į savo organizacijos padalinius atlikti vertinimą.
Visą komandos narių darbą įgyvendinant projektą, jų darbo kokybę ir našumą
turi vertinti paties projekto vadovas, kuris nuolat tariasi su tiesioginiu
komandos nario vadovu ir sprendžia apie kompetencijų vystymo,
konsultavimo, mokymo poreikį ir imasi atitinkamų veiksmų. Jeigu
nusprendžiama, kad tam tikro komandos nario veikla yra žemesnio lygio nei
nustatyta standartuose, gali būti imamasi kritinių veiksmų.
Galimi proceso etapai
1. Bendro komandos tikslo, savininkiškumo jausmo bei atsidavimo bendriems
tikslams kūrimas.
2. Šturmas – vaidmenų paskirstymas, užduočių, padedančių išlaikyti kontrolę,
paskyrimas, sprendimų priėmimas ir konfliktų sprendimas.
3. Bendradarbiavimo normų įvedimas – atviras bendras darbas komandos
viduje.
4. Veiklos našumas – tarpusavio priklausomybės išvystymas bendriems
tikslams pasiekti.
5. Projekto įgyvendinimo pabaigoje projekto rezultatų perdavimas funkcinei
organizacijai ir komandos išformavimas.
6. Išmoktų pamokų dokumentacija ir taikymas įgyvendinant ateities
projektus.
Aptariami klausimai
Gebėjimas dirbti komandose
Bendradarbiavimas su vadovybe
Sprendimų priėmimas ir atstovaujančiųjų vaidmenys
Geografinė atskirtis
Grupinė dinamika
Asmens psichologinio profilio vertinimas
Pagrindinės IPMA lygių kompetencijos
IPMA A lygis: sėkmingai vadovavo projekto komandai įgyvendinant svarbias
programas ir (arba) portfelius organizacijos viduje ar organizacijos
padalinyje.
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IPMA B lygis: sėkmingai valdė įvairias projekto komandos darbe kilusias
situacijas įgyvendinant sudėtingą projektą.
IPMA C lygis: sėkmingai valdė įvairias projekto komandos darbe kilusias
situacijas įgyvendinant riboto sudėtingumo projektą.
IPMA D lygis: turi pakankamai žinių apie projekto komandos darbo valdymą
ir geba jas pritaikyti praktinėje profesinėje veikloje.
Pagrindiniai ryšiai
1.1. Projektų valdymo sėkmė, 1.8. Problemų sprendimas, 1.12. Ištekliai, 1.13.
Sąnaudos ir finansai, 1.14. Pirkimas ir sutarčių sudarymas, 1.18.
Komunikacija, 2.1. Lyderystė, 2.2. Įsitraukimas ir motyvacija, 2.3.
Savikontrolė, 2.5. Atsipalaidavimas, 2.12. Konfliktai ir krizės, 2.14. Vertybių
pripažinimas, 2.15. Etika, 3.2. Programinė veiklas, 3.4. PPP įgyvendinimas, 3.7.
Sistemos, produktai ir technologijos, 3.8. Žmonių išteklių valdymas.

4.1.8. Problemų sprendimas
Projekto gyvavimo ciklo pagrindą sudaro veiklos užduočių vykdymas ir
problemų sprendimas. Didžioji dalis problemų kyla dėl užduočių atlikimo per
nustatytus terminus, sąnaudų, rizikos ar siekiamų projekto rezultatų atitikties
arba dėl šių keturių veiksnių tarpusavio sąveikos. Siekiant efektyviau spręsti
iškylančias problemas, patariama mažinti projektui nustatytų tikslų apimtis,
pratęsiant darbų atidavimo terminus arba suteikiant daugiau išteklių.
Problemoms spręsti galima pasitelkti daugybę metodų. Vienas iš jų gali būti
sisteminių procedūrų pritaikymas iškilusioms problemoms spręsti:
problemoms identifikuoti ir jas sukėlusioms priežastims nustatyti; idėjoms
vystyti ir galimiems sprendimo variantams analizuoti („smegenų šturmo“
metodas, horizontalusis mąstymas ir įvairiapusis mąstymas); idėjoms vertinti
ir tinkamiems metodams bei veiksmams pasirinkti; tinkamoms įgyvendinimo
priemonėms parinkti. Vis dėlto, prieš nusprendžiant, kurį veiksmų variantą
geriausia pasirinkti, susijusios šalys turi tartis tarpusavyje ir priimti bendrą
kolegialų sprendimą kiekvienu svarstomu klausimu.
Jeigu sprendžiant problemą kyla papildomų trukdžių, juos patariama spręsti
derybų keliu, paviešinant problemą suinteresuotajai šaliai, kuri galėtų padėti
priimti tam tikrus sprendimus atitinkamais konfliktų ir krizių valdymo
būdais.

5 skyrius.
Nuorodos

93

Projekto komanda gali rengti problemų sprendimo mokomąsias sesijas.
Sėkminga problemų sprendimo patirtis padeda dar tvirčiau suvienyti
projekto komandos narius.
Galimi proceso etapai
1. Problemų identifikavimo procedūra.
2. Situacijų, kai dera spręsti iškilusias problemas, apibrėžimas.
3. Problemos ir jos atsiradimo priežasčių analizė.
4. Kūrybiškų metodų taikymas sprendžiant problemas.
5. Idėjų vertinimas ir tinkamų sprendimo variantų parinkimas. Esant reikalui,
susijusių šalių įtraukimas atitinkamų proceso etapų metu.
6. Pasirinkto sprendimo našumo vertinimas sprendžiant problemą ir
pasirinktų sprendimo priemonių koregavimas, jeigu to reikia.
7. Viso proceso dokumentavimas ir užtikrinimas, kad išmoktos pamokos bus
taikomos įgyvendinant ateities projektus.
Aptariami klausimai
Alternatyvių problemos sprendimo variantų įvardinimas ir jų vertinimas
Bendro projekto vaizdo apžvalga ir gilinimasis į smulkias projekto detales
Mąstymas sisteminiais terminais
Bendrosios naudos analizė
Vertės analizė
Pagrindiniai IPMA lygių reikalavimai
IPMA A lygis: sėkmingai valdė problemų sprendimo situacijas įgyvendinant
svarbias programas ir (arba) portfelius organizacijos viduje ar organizacijos
padalinyje.
IPMA B lygis: sėkmingai valdė problemų sprendimo situacijas įgyvendinant
sudėtingą projektą.
IPMA C lygis: sėkmingai valdė problemų sprendimo situacijas įgyvendinant
riboto sudėtingumo projektą.
IPMA D lygis: turi pakankamai žinių apie problemų sprendimą projektų
valdymo srityje ir geba jas taikyti profesinėje veikloje.
Pagrindiniai ryšiai
1.3. Projekto reikalavimai ir tikslai, 1.4. Rizika ir galimybės, 1.5. Kokybė, 1.7.
Komandinis darbas, 1.9. Projekto struktūra, 1.14. Pirkimas ir sutarčių
sudarymas, 1.15. Pokyčiai, 2.5. Atsipalaidavimas, 2.6. Atvirumas, 2.7.
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Kūrybiškumas, 2.8. Orientacija į rezultatus, 2.9. Našumas, 2.10.
Konsultavimas, 2.12. Konfliktai ir krizės, 2.14. Vertybių pripažinimas, 3.1.
Projektinė veikla, 3.3. Portfelio veikla, 3.6. Verslo aplinka.

4.1.9. Projektų struktūros
Portfelio, programos ir projekto vadovai koordinuoja atitinkamų struktūrų
valdymą jiems priskirtose srityse.
Portfelį (dažnai ir paportfelį) sudaro skirtingo pobūdžio projektai ir
programos, pasižymintys skirtingomis sąnaudomis, rizika, nauda, laiko
terminais, apimtimis, strategine svarba, inovatyvumu, teritorine svarba ir t. t.
Portfelio vadovas privalo gebėti analizuoti ir aukščiausiajai vadovybei,
kontroliuojančiai portfelio įgyvendinimą bei priimančiai sprendimus,
pristatyti su portfelio įgyvendinimu susijusią informaciją skirtingais pjūviais.
Portfelio įgyvendinimas – nuolatinis organizacijos veiklos procesas, per kurį
nauji projektai ir programos įtraukiami į portfelį, kai tik tie projektai ar
programos yra patvirtinami, arba išimami iš portfelio, kai jie užbaigiami arba
jų įgyvendinimas yra sustabdomas.
Programas sudaro artimos prigimties bei veiklos pobūdžiu susiję projektai;
programos turi bendrų bruožų su portfeliais, tačiau jų apimtis mažesnė. Nuo
portfelių skiriasi tuo, kad programos turi fiksuotą trukmės laiką, per kurį turi
būti pasiekta numatyta nauda.
Projektus galima būtų skaidyti į sudedamąsias dalis įvairiais pjūviais,
pavyzdžiui, darbų paskirstymas, projekto organizacija, projekto sąnaudos,
informacijos ir dokumentacijos struktūra. Projekto struktūros yra
pagrindiniai elementai, leidžiantys palaikyti tvarką įgyvendinant projektą.
Hierarchinėmis struktūromis siekiama užtikrinti, kad net smulkios detalės
būtų įvertintos ir nepraleistos.
Darbus galima skaidyti į užduotis, darbų grupes ir veiklos rūšis. Šie vienetai
arba vienetų grupės yra priskiriami išteklių tiekėjui, suplanuojami darbų
atlikimo terminai, įvertinamos darbų sąnaudos, darbai užsakomi,
kontroliuojama jų įgyvendinimo eiga ir jie užbaigiami. Baigti darbai ir
galutinės sąnaudos yra pristatomi projekto, programos ir portfelio vadovui.
Projekto organizaciją galima skirstyti į paprojekčius ir modulius (pavyzdžiui,
planavimo deriniai, finansavimas, infrastruktūra, informacijos ir ryšių
technologijos, tyrimai, vystymas, procesų vystymas, gamybinė įranga,
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pirkimas ir tiekimas, produkto valdymas ir (arba) kita, atsižvelgiant į projekto
prigimtį ir tipą). Jie atspindi projektui ir (arba) nuolatinės organizacijos
padaliniams, kuriems priklauso projekto komandos nariai, aktualius
klausimus ir informaciją. Kai įgyvendinant projektą dirba mažai patirties
turintys projektų vadovai ir (arba) komandos nariai, tada labai svarbu kuo
detaliau ir aiškiau numatyti ir apibrėžti visas projekto struktūras, kad visi
projekto aspektai būtų aptarti ir išnagrinėti.
Projektą galima skaidyti į atskirus etapus pagal projekto kritinio
įgyvendinimo planą, atspindint siekiamus tarpinius rezultatus, kertinių
sprendimų priėmimo taškus (stabdyti / vykdyti), sprendimus dėl investavimo
ir kt.
Projekto sąnaudas galima skaidyti tokiais aspektais: išlaidų laiko planavimas,
vidinės sąnaudos (palyginti su išorinėmis sąnaudomis), kapitalas (palyginti su
pajamomis).
Informacijos srautai, susiję su projekto įgyvendinimu, gali būti skaidomi į
tokias grupes: duomenų paketus, informaciją, išvestą iš turimų duomenų,
bendrąsias žinias, pagrįstas turima informacija, leidžiančia daryti išvadas ir
priimti galutinius kertinius sprendimus. Tais atvejais, kai valdomi duomenys
yra sudėtingi ir jų yra labai daug, gali prireikti susijusios duomenų bazės,
kurios tyrimo ir duomenų analizės priemonės leistų įvairiais pjūviais
analizuoti
informaciją.
Su projektu siejama dokumentacija turi sutapti su standartiniais projekto
apibrėžties formatais, projektų valdymo planu, įvairiais komandos
susirinkimais, projektų apžvalgomis, vykdymo apžvalgomis, projektų
rezultatais ir t. t. Dokumentus taip pat gali reikėti apžvelgti, laikyti ir
kontroliuoti prieigą prie jų jiems esant fiziniame ir (arba) elektroniniame
archyve.
Galimi proceso etapai
1. Portfelio, programos ar projekto analizė ir jų svarbiausių etapų
įgyvendinimo apibūdinimas.
2. Atsakingo vadovo priskyrimas kiekvienam įgyvendinamam etapui.
3. Reikalavimų, skirtų kiekvienam etapui sėkmingai įvykdyti, parengimas ir
vadovų veiklos aprašo detalizavimas.
4. Įgyvendinimo struktūros priemonių detalizavimas.
5. Įgyvendinimo etapų detalizavimas, analizė ir atranka.
6. Projekto etapų komunikacija ir kontrolė.
7. Suformuotų projekto etapų ir struktūrų palaikymas bei priežiūra.
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8. Išmoktų pamokų dokumentacija ir taikymas įgyvendinant ateities
portfelius, programas, projektus.
Aptariami klausimai
Kodavimo sistemos
Duomenų bazės, duomenų įvesties ir išvesties apibrėžimai
Hierarchinės ir nehierarchinės struktūros
Kelių matmenų (daugiamatės) struktūros
Numatytų struktūrų plotis ir gylis
Darbo pasiskirstymo struktūros
Pagrindinės IPMA lygių kompetencijos
IPMA A lygis: sėkmingai valdė projekto struktūras įgyvendinant svarbias
programas ir (arba) portfelius organizacijos viduje ar organizacijos
padalinyje.
IPMA B lygis: sėkmingai valdė projekto etapus įgyvendinant sudėtingą
projektą.
IPMA C lygis: sėkmingai valdė projekto etapus įgyvendinant riboto
sudėtingumo projektą.
IPMA D lygis: turi pakankamai žinių apie projekto struktūros etapų valdymą
ir geba jas taikyti profesinėje veikloje.

Pagrindiniai ryšiai
1.1. Projekto valdymo sėkmė, 1.6. Projekto organizacija, 1.10. Apimtis ir
rezultatai, 1.13. Sąnaudos ir finansai, 1.15. Pokyčiai, 1.16. Kontrolė ir
atskaitomybė, 1.18. Komunikacija, 2.1. Lyderystė, 2.3. Savikontrolė, 2.7.
Kūrybiškumas, 2.9. Našumas, 2.13. Patikimumas, 3.4. PPP įgyvendinimas, 3.7.
Sistemos, produktai ir technologijos.

4.1.10. Apimtis ir rezultatai
Projekto apimtis apibrėžia projekto ribas. Jeigu projekto, programos ar
portfelio ribos nėra tiksliai apibrėžtos, o jų papildomi elementai ar elementai,
kuriuos siekiama pašalinti, nėra detaliai įvardyti ir dokumentuoti, tada
situacija gali tapti nevaldoma. Atsižvelgiant į visų suinteresuotųjų šalių
interesus, bendra projekto apimtis sudaro visų projekto įgyvendinimo metu
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siekiamų rezultatų visumą. Bendrai priimami sprendimai gimsta pradedant
pirmine projekto koncepcija ir baigiant galutinių projekto įgyvendinimo tikslų
pasiekimu, įvykdant visus reikalavimus ir nuosekliai laikantis visų
reikalavimuose išdėstytų instrukcijų. Suinteresuotųjų šalių nuomone,
projekto apimtis ir galutiniai rezultatai atspindi galutinę turinio visumą
(funkcines, technines ir sąsajų su galutiniu vartotoju savybes), numatytą
projekto įgyvendinimo plane.
Projekto tikslas – įvykdyti visus numatytus jo įsipareigojimus ir užduotis. Kai
kurio tipo projektuose yra įtraukiamos geografinė ir vartotojų aplinkos,
kurios daro įtaką diegiant naujas sistemas ar inicijuojant pokyčius
egzistuojančiose projektų įgyvendinimo sistemose. Apibrėžiant projekto
apimtį, labai svarbu tiksliai išvardyti, kas į ją neįtraukiama.
Įgyvendinant projektą, programą ar portfelį, rezultatai gali būti apčiuopiama
ar neapčiuopiama nauda, sukurta klientams. Projekto, programos ar portfelio
rezultatai yra pristatomi naudojant brėžinius, schemas, aprašymus, modelius,
prototipus, sistemas ir įvairius produktus. Rezultatai, užbaigus projektą, nėra
vien tiktai parduoti produktai ar sukurtos ir rinkoje platinamos paslaugos, bet
ir kasdienės veiklos procesai, organizacijos bei žmonių išteklių pokyčiai, kurie
būtini siekiant sėkmingos organizacijos veiklos. Projekto rezultatai
klasifikuojami pagal svarbos laipsnį (būtina įgyvendinti; būtų gerai
įgyvendinti; jeigu bus pakankamai laiko, bus galima įgyvendinti) ir suderinus
su suinteresuotosiomis šalimis. Jeigu trūksta laiko, mažiau svarbūs rezultatai
gali būti neįgyvendinami. Projekto rezultatų konfigūracija ir jų detalizavimas
turi atitikti projekto reikalavimus bei tikslus. Projekto vadovybė privalo
suvokti ir atitinkamai valdyti projekto turinį, veiklos reikalavimus ir darbų
laiko planavimą.
Konfigūracija – tai funkcinė ir fizinė projekto rezultatų struktūra, aprašyta
projekto dokumentacijoje bei įgyvendinama siekiant projekto rezultatų.
Konfigūracijos valdymas padeda išvengti trūkumų ar klaidų arba sumažinti
tokių atvejų skaičių rezultatuose ir aprašuose, kurie rengiami pagal sisteminę
organizacinę metodiką ir pristatomi tvirtinti. Konfigūruojant projektą,
pokyčių vadovybė prižiūri pokyčių vykdymą ir taikymo sritis.
Galimi proceso etapai
1. Suinteresuotųjų šalių reikalavimų ir tikslų numatymas.
2. Priimtinų siekiamų rezultatų patvirtinimas su suinteresuotosiomis
šalimis.
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3. Projekto apimties apibrėžimas ir kontrolės visose projekto įgyvendinimo
fazėse numatymas.
4. Projekto rezultatų ir apimties pokyčių atnaujinimas pasiekus bendrą
susitarimą su suinteresuotosiomis šalimis.
5. Kokybės ir rezultatų kontrolė.
6. Formalus rezultatų pristatymas suinteresuotosioms šalims.
7. Išmoktų pamokų dokumentacija ir taikymas įgyvendinant ateities
projektus.
Aptariami klausimai
Pokyčių valdymas
Konfigūracijos valdymas
Projekto rezultatų pristatymas ir kontrolės metodai
Dokumentacija ir rezultatų nuoseklumas
Sąsajos
Nauji arba pakeisti rezultatai ir jų funkcijos
Naujos arba pakeistos organizacinės funkcijos ir sprendimai
Nauji arba pakeisti fiziniai produktai ar paslaugos ir jų funkcijos
Taikymo srities apibrėžimas
Pagrindinės IPMA lygių kompetencijos
IPMA A lygis: sėkmingai įgyvendino projekto apimtis ir pasiekė rezultatų
įgyvendinant svarbias programas ir (arba) portfelius organizacijos viduje ar
organizacijos padalinyje.
IPMA B lygis: sėkmingai valdė projekto apimties ir rezultatų siekimo
situacijas įgyvendinant sudėtingus projektus.
IPMA C lygis: sėkmingai valdė projekto apimties ir rezultatų siekimo
situacijas įgyvendinant riboto sudėtingumo projektus.
IPMA D lygis: turi pakankamai žinių apie projekto apimties ir rezultatų
valdymą ir geba jas taikyti profesinėje veikloje.
Pagrindiniai ryšiai
1.2. Suinteresuotosios šalys, 1.3. Projekto reikalavimai ir tikslai, 1.11. Laikas
ir projekto etapai, 1.13. Sąnaudos ir finansai, 1.14. Pirkimas ir sutarčių
sudarymas, 1.15. Pokyčiai, 1.16. Kontrolė ir atskaitomybė, 1.17. Informacija ir
dokumentacija, 1.19. Projekto pradžios valdymas, 1.20. Projekto pabaigos
valdymas, 2.2. Įsitraukimas ir motyvacija, 2.8. Orientacija į rezultatus, 2.9.
Našumas, 2.10. Konsultavimas, 2.13. Patikimumas, 3.4. PPP įgyvendinimas,
5 skyrius.
Nuorodos

99

3.5. Nuolatinė organizacija, 3.6. Verslo aplinka, 3.7. Sistemos, produktai ir
technologijos, 3.9. Sveikata, sauga ir aplinka.

4.1.11. Laikas ir projekto etapai
Laiko sąvoka projektų valdymo srityje apima tokius procesus:
struktūrizavimą, eiliškumo nustatymą, trukmės nustatymą, veiklos ir (arba)
darbų grupės vertinimą ir terminų jiems numatymą kartu su veiklai
įgyvendinti reikalingų išteklių įvertinimu, projekto užduočių terminų
planavimu, stebėjimu ir kontrole. Visi pirmiau išvardyti aspektai turi būti
fiksuojami projekto kritinių veiklos taškų diagramoje.
Projekto gyvavimo ciklo modeliai, įgyvendinimo terminai ir etapai labai
priklauso nuo skirtingų verslo ir ūkio sričių. Pavyzdžiui, modeliai, taikomi
statybų verslo srityje, kardinaliai skiriasi nuo modelių, taikomų gamybos ar
logistikos srityse. Panašiai, modeliai, taikomi mokslinių tyrimų ir plėtros
srityje, skiriasi nuo tų, kurie taikomi
pirkimo grandinėms ar informacijos ir ryšių technologijoms palaikyti.
Projekto etapas – tai atskiras laikotarpis, numatomas įgyvendinant projektą
ir netapatinamas su kitais projekto etapais. Projekto etapui yra keliami tikslūs
reikalavimai, įgyvendinant projekto etapą yra priimami sprendimai, kurie
vėliau tampa kito projekto etapo pagrindu. Projekto etapams yra keliami
tikslūs tikslai, kuriuos pasiekti reikia per nustatytą konkretų laikotarpį.
Skirtingi projekto etapų modeliai yra taikomi skirtingiems paprojekčiams
projektams, o tai padidina jų koordinavimo specifikos sudėtingumą. Siekiant
palengvinti specifinių tikslų, etapo ribų ar intervalų tarp skirtingų etapų
siekimą gali būti nustatomos gairės.
Praktikoje projektų etapai dažnai iš dalies sutampa laiko požiūriu
(pavyzdžiui, vienu metu yra įgyvendinami keli etapai, intensyviai stebimas
projekto etapų įgyvendinimas). Programose etapais dažniausiai vadinami
atskiri projektai, kaip tų programų sudedamieji elementai. Portfelių
įgyvendinimas taip pat yra suskirstomas laiko intervalais. Dažniausiai yra
naudojama metinė susirinkimų ciklo praktika, kai planuojami portfelio
įgyvendinimo etapai, priimami susiję sprendimai dėl ateinančių metų ir,
atsižvelgiant į verslo srities ar organizacijos tipą, peržiūrima kelerių metų
ateities vizija. Portfelio įgyvendinimas yra keletą kartų peržiūrimas, siekiant
užtikrinti, kad visi portfelio projektai būtų įgyvendinami pagal numatytus
reikalavimus, kad būtų garantuotas reikalingų išteklių tiekimas ir, esant
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reikalui, būtų galima imtis nenumatytų priemonių, jeigu pastebima
nesklandumų visoje portfelio įgyvendinimo veikloje.
Darbų grafiko parengimo tikslas yra tiksliai apibrėžti, kokius darbus
planuojama atlikti, numatyti darbų atlikimo terminus bei nustatyti logiškai
pagrįstą visų planuojamų darbų eiliškumą. Planuojant darbus svarbu
atsižvelgti į galimas sąsajas su kitais paprojekčiais bei darbų grupėmis, taip
pat į darbų atlikimo trukmę ir terminus. Sudarant darbų planavimo grafikus
svarbu atsižvelgti į darbų svarbą, atitinkamais įgūdžiais ir kitomis savybėmis
pasižyminčių išteklių prieinamumą ir kartais net į kultūrinio konteksto
sąlygas ar klimato sezoniškumą. Tais atvejais, kai nėra aišku dėl galutinių
konkretaus etapo ar veiklos įvykdymo terminų, būtina į darbų grafiką įtraukti
„laiko atsargos valdymo priemones“.
Galimi proceso etapai
1. Veiklos užduočių ir (arba) darbų grupių apibrėžimas ir planavimas.
2. Darbų trukmės numatymas.
3. Projekto ar projekto etapo tvarkaraščio parengimas.
4. Aprūpinimas ištekliais ir išteklių balanso palaikymas.
5. Nustatytų, suplanuotų ir realių terminų lyginimas ir, esant poreikiui,
prognozuojamų terminų atnaujinimas.
6. Darbotvarkės kontrolė atsižvelgiant į numatomus pokyčius.
7. Išmoktų pamokų dokumentacija ir taikymas įgyvendinant ateities
projektus.
Aptariami klausimai
Projekto kritinių kelių planavimas
Projekto gyvavimo ciklo modeliai
Projekto gairės
Projekto etapų modeliai
Išteklių tiekimas: poreikio balansas
Nenumatytų netikėtumų planuojant laiką „atsargos priemonės“
Laiko kontrolės metodai
Laiko planavimo metodai
Pagrindinės IPMA lygių kompetencijos
IPMA A lygis: sėkmingai valdė projekto etapų įgyvendinimo procesus ir vykdė
darbą pagal grafikus įgyvendinant svarbias programas ir (arba) portfelius
organizacijos viduje ar organizacijos padalinyje.
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IPMA B lygis: sėkmingai valdė projekto etapų įgyvendinimo procesus ir vykdė
darbą pagal grafikus įgyvendinant sudėtingus projektus.
IPMA C lygis: sėkmingai valdė projekto etapų įgyvendinimo procesus ir vykdė
darbą pagal grafikus įgyvendinant riboto sudėtingumo projektus
IPMA D lygis: turi pakankamai žinių apie projekto etapų įgyvendinimą ir
darbą pagal grafikus bei geba jas taikyti praktiškai.
Pagrindiniai ryšiai
1.3. Projekto reikalavimai ir tikslai, 1.4. Rizika ir galimybės, 1.12. Ištekliai,
1.13. Sąnaudos ir finansai, 1.15. Pokyčiai, 1.16. Kontrolė ir atskaitomybė, 1.19.
Projekto pradžios valdymas, 2.2. Įsitraukimas ir motyvacija, 2.3. Savikontrolė,
2.5. Atsipalaidavimas, 2.9. Našumas, 2.10. Konsultavimas, 3.1. Projektinė
veikla, 3.4. PPP įgyvendinimas, 3.8. Personalo valdymas, 3.10. Finansinės
žinios.

4.1.12. Ištekliai
Išteklių valdymą sudaro išteklių planavimas: reikalingų išteklių nustatymas ir
jų pristatymas pagal esamas galimybes. Išteklių valdymas taip pat apima
išteklių utilizavimo optimizacijos galimybes, atsižvelgiant į numatytus
terminus darbų grafiko schemoje, taip pat ir nuolatinę išteklių stebėjimo bei
kontrolės sistemą. Ištekliai apima sudedamąsias dalis, būtinas projekto
veiklai įgyvendinti: žmonės, medžiagos ir infrastruktūra (medžiagos, įranga,
paslaugos, informacinės technologijos, informacija ir dokumentacija, žinios,
lėšos).
Projekto vadovybė privalo užtikrinti, kad projekto komandos nariai turėtų
pakankamą techninių, socialinių ir integravimo kompetencijų lygį, kad jiems
būtų suteikta projektui įgyvendinti reikalinga informacija, suteiktos
reikalingos priemonės ir mokymas, kad būtų galima sėkmingai atlikti jiems
priskirtas užduotis.
Galimi proceso etapai
1. Reikalingų išteklių nustatymas, apimantis ir konkrečias projekto valdymo
pastangas, kurių gali prireikti įgyvendinant projektą. Projekto komandos
darbuotojų kompetencijų reikalavimai turi būti nuosekliai ir detaliai
aprašyti.
2. Išteklių planavimas laiko požiūriu.
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3. Tiesioginės vadovybės pritarimas konkrečių išteklių priskyrimui
įgyvendinant projektą.
4. Sąmatos ir lėšų paskirstymo plano įtraukimas į kaitos valdymo politiką.
5. Priskirtų užduočių valdymas, ypatingą dėmesį skiriant naujai paskirtų
darbuotojų produktyvumo lygiui.
6. Išteklių kontrolė atsižvelgiant į būtinus pokyčius.
7. Protestas dėl programos ar portfelio lygio išteklių planavimo (ar
pakartotinis planavimas) tais atvejais, kai ištekliai buvo perdėtai ar
nepakankamai įvertinti.
8. Išteklių vertinimo ir planavimo duomenų bazės tobulinimas projekto
valdymo pabaigos etapo metu atsižvelgiant į realiai panaudotų išteklių
apimtis.
9. Išmoktų pamokų dokumentacija ir taikymas įgyvendinant ateities
projektus.
Aptariami klausimai
Išteklių atsarga (kritiniais projekto įgyvendinimo atvejais)
Išteklių kontrolės metodai
Išteklių sąmatos duomenų bazė (ištekliams planuoti ir balansui išlaikyti)
Išteklių vertinimo ir skaičiavimo metodai
Išteklių sąnaudos
Pagrindinės IPMA lygių kompetencijos
IPMA A lygis: sėkmingai valdė su projekto įgyvendinimu susijusius išteklius
įgyvendinant svarbias programas ir (arba) portfelius organizacijos viduje ar
organizacijos padalinyje.
IPMA B lygis: sėkmingai valdė su projekto įgyvendinimu susijusius išteklius
įgyvendinant sudėtingą projektą.
IPMA C lygis: sėkmingai valdė su projekto įgyvendinimu susijusius išteklius
įgyvendinant riboto sudėtingumo projektą.
IPMA D lygis: turi pakankamai žinių apie projekto išteklių valdymą ir geba jas
taikyti praktiškai profesinėje veikloje.
Pagrindiniai ryšiai
1.6. Projekto organizacija, 1.7. Komandinis darbas, 1.13. Sąnaudos ir finansai,
1.14. Pirkimas ir sutarčių sudarymas, 2.3. Savikontrolė, 2.5. Atsipalaidavimas,
2.11. Derybiniai įgūdžiai, 2.12. Konfliktai ir krizės, 2.14. Vertybių
pripažinimas, 3.1. Projektinė veikla, 3.7. Sistemos, produktai ir technologijos,
3.8. Žmonių išteklių valdymas.
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4.1.13. Sąnaudų ir finansų valdymas
Projekto sąnaudų ir finansų valdymas yra atitinkamų veiksmų visuma,
pavyzdžiui: planavimas, stebėjimas ir sąnaudų kontrolė viso projekto
vykdymo ciklo metu, įtraukiant projekto vertinimo ir projekto išlaidų sąmatos
vertinimo ataskaitas įgyvendinant pirmuosius projekto etapus.
Projekto sąnaudų valdymas apima kiekvienos darbų grupės sąnaudas, taip pat
posistemių ir bendrai viso projekto įgyvendinimo sąnaudas, kuriomis
remiantis įvertinamas ir numatomas tikslus viso projekto įgyvendinimo
biudžetas. Projekto sąnaudų valdymas apima planuotų ir realių sąnaudų
vertinimą skirtinguose projekto įgyvendinimo etapuose. Be to, tai apima ir
likusių finansinių išteklių vertinimą, taip pat galutinių ir realių projekto
sąnaudų prognozę. Projekto rezultatų pasiekimo sąnaudos turi būti
išmatuojamos ir apskaičiuojamos
Į projekto sąnaudas svarbu įtraukti ir sąnaudas pridėtiniams elementams,
tokiems kaip biuro nuoma ir kitoms susijusioms paslaugoms. Bendras
projekto biudžetas turėtų apimti planuojamų išleisti pinigų visumą įtraukiant
ir lėšas galimoms nenumatytoms aplinkybėms bei sprendimus dėl
finansavimo galimybių, ieškinių ar viršytų sąnaudų dengimo. Taip pat turėtų
būti numatomos lėšos nepalankių verslo valdymo atvejų nuostoliams
padengti (dėl nesėkmingo valdymo rizikos ar dėl nepalankių realizavimo
galimybių).
Projekto, programos ir portfelio vadovybė gali prisidėti analizuodama naujas
veiklos rūšis ir veiklos palaikymo sąnaudas, remdamasi jau įgyvendintų
projektų, programų ir portfelių įgyvendinimo patirtimi. Projekto gyvavimo
ciklo metu išteklių sąnaudų elementų paskirstymas projektui įgyvendinti ar
atskiriems jo įgyvendinimo etapams vykdyti gali būti problemiškas.
Projekto finansavimas turi tiesiogiai priklausyti nuo pasiektų projekto
rezultatų juos vertinant pagal iš anksto sutartas projekto apmokėjimo sąlygas.
Projekto vadovybė taiko konkrečius projekto stebėjimo ir tikrinimo metodus,
kad įvertintų realius pasiekimus ir darbus, už kuriuos galima išrašyti
sąskaitas, taip pat naudoja išteklius (atsiskaitymas su subrangovais, darbo
laikas pagal laiko apskaitos žiniaraščius). Tai yra projekto sąnaudų ir išlaidų
atskaitomybės ir kontrolės pagrindas.
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Projekto finansų valdymas vykdomas siekiant užtikrinti, kad visuose projekto
įgyvendinimo etapuose projekto vadovybė žinotų, kiek konkrečių išteklių
prireiks kiekvienam etapui įgyvendinti per numatytą laiką. Išteklių kiekis
priklauso nuo galutinių projekto sąnaudų, atlikimo terminų ir apmokėjimo
sąlygų. Projekto vadovybė taip pat analizuoja finansų išteklių gavimo
galimybes, priima reikalingus sprendimus, kai įgyvendinant projekto etapus
išlaidos viršija numatytąsias ar nepasiekia numatytų išlaidų lygio.
Svarbu turėti finansų išteklių atsargas („buferis“ ar „plaustas“ arba „atsargos
nenumatytiems atvejams“), skirtas nenumatytoms aplinkybėms projekto
vykdymo metu. Labai svarbu atsargiai elgtis vykdant išankstinius mokėjimus,
kai tokie būdai yra naudojami šalių susitarimu. Teigiamieji ir neigiamieji
pinigų srautai yra skaičiuojami ir vertinami siekiant įvertinti išlaidas.
Vadovybės pareiga imtis reikiamų veiksmų bei teikti grįžtamojo ryšio
ataskaitas.
Projektas finansuojamas labai apdairiai ir pačiomis palankiausiomis
sąlygomis pritraukiant įvairių lėšų. Projektui, programai ir portfeliui
finansuoti taikomi įvairūs būdai: vidaus lėšos iš antrinių įmonių, paskolos iš
bankų arba statymo-eksploatavimo-perkėlimo (BOT) ir statymoeksploatavimo-nuosavybės-perkėlimo (BOOT) konsorciumai. Dėl pirmiau
išvardytų dalykų organizacijoje paprastai sprendimus priima ir yra
atsakingas finansų padalinys. Kiekvieno projekto įgyvendinimo pradžioje
svarbu įvertinti visus galimus finansavimo būdus ir laiku pasirinkti vieną ar
kelis tinkamiausius.
Galimi proceso etapai
1. Projekto, programos ar portfelio sąnaudų valdymo sistemos analizė.
2. Kiekvienos darbų grupės sąnaudų įvertinimas, įskaitant ir pridėtinių
elementų sąnaudas.
3. Sąnaudų stebėjimo ir kontrolės elementų įdiegimas, taip pat infliacijos ir
valiutų kursų valdymo mechanizmų įtraukimas, esant poreikiui.
4. Sąnaudų tikslų nustatymas.
5. Realaus išteklių naudojimo ir realių sąnaudų apskaičiavimas bei patirtų
sąnaudų įvertinimas.
6. Visų pokyčių, pretenzijų ar ieškinių įvertinimas.
7. Visų galimų variantų bei priežasčių analizė, realių sąnaudų lyginimas su
planuotosiomis.
8. Sąnaudų tendencijų prognozė ir galutinių sąnaudų vertinimas bei
prognozė.
9. Koreguojamųjų veiksmų planavimas ir taikymas.
5 skyrius.
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10. Išlaidų sąmatos atnaujinimas atsižvelgiant į pokyčius, atsirandančius
įgyvendinant projektą.
11. Išmoktų pamokų dokumentacija ir taikymas įgyvendinant ateities
projektus.
Galimi finansų valdymo proceso etapai
1. Projekto, programos ir portfelio finansų modelių analizė.
2. Derybos su galimais finansavimo šaltiniais ir susijusių sąlygų nustatymas.
3. Projekto finansavimo šaltinio pasirinkimas.
4. Biudžeto išlaidų elementų išskyrimas ir išankstinių mokėjimų analizė.
5. Projekto, programos ir portfelio finansų išteklių panaudojimo
apskaičiavimas bei įeinančių ir išeinančių pinigų srautų vertinimas.
6. Procesų ir mokėjimų autorizavimo sistemos įdiegimas ir kontrolė.
7. Buhalterijos ir finansų audito sistemų pripažinimas arba nustatymas ir
kontrolė.
8. Galimų finansų išteklių naudojimo ir turimo biudžeto pokyčių įvertinimas
projekto gyvavimo ciklo metu.
9. Biudžeto patvirtinimas ir valdymas, įvertinant patirtas išlaidas.
10. Išmoktų pamokų dokumentacija ir taikymas įgyvendinant ateities
projektus.
Aptariami klausimai
Projekto sąnaudų ir biudžeto planavimas
Teigiamieji ir neigiamieji pinigų srautai
Pinigų srautų „atsargų planas“ arba
aplinkybėms finansinis planas“
Kategorinis sąskaitų sąrašas
Sąnaudų valdymo metodika
Sąnaudų vertinimo metodika
Kainodaros struktūra
Valiutos
Biudžeto įvertinimo sąnaudos
Sukurtoji vertė
Galutinių sąnaudų prognozė
Finansiniai ištekliai
Finansavimo modeliai
Kainų infliacija

„pasirengimo

nenumatytoms

Pagrindinės IPMA lygių kompetencijos
5 skyrius.
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IPMA A lygis: sėkmingai valdė sąnaudas ir finansų išteklius įgyvendinant
svarbias programas ir (arba) portfelius organizacijos viduje ar organizacijos
padalinyje.
IPMA B lygis: sėkmingai valdė sąnaudas ir finansų išteklius įgyvendinant
sudėtingą projektą.
IPMA C lygis: sėkmingai valdė sąnaudų ir finansų išteklius įgyvendinant
riboto sudėtingumo projektą.
IPMA D lygis: turi pakankamai žinių apie projekto sąnaudų ir finansų išteklių
valdymą bei geba jas taikyti praktiškai profesinėje veikloje.
Pagrindiniai ryšiai
1.2. Suinteresuotosios šalys, 1.3. Projekto reikalavimai ir tikslai, 1.4. Rizika ir
galimybės, 1.9. Projekto struktūra, 1.10. Apimtis ir rezultatai, 1.11. Laikas ir
projekto etapai, 1.12. Ištekliai, 2.2. Įsitraukimas ir motyvacija, 3.1. Projektinė
veikla, 3.4. PPP įgyvendinimas, 3.5. Nuolatinė organizacija, 3.10. Finansinės
žinios.

4.1.14. Projekto pirkimo ir sutarčių valdymas
Pirkimo sąvoka – tai prekių ar paslaugų, reikalingų projektui įgyvendinti,
gavimas iš tiekėjų už geriausią kainą. Labai svarbu formaliai apibrėžti
reikalavimus tiekėjams ir susijusioms organizacijoms, aiškiai įvardijant, ko iš
jų yra tikimasi, kokia perkančiosios organizacijos kontrolės sistema bus
taikoma jiems ir jų teikiamoms paslaugoms, taip pat išdėstant kiekvienos
šalies įsipareigojimus.
Pirkimą dažniausiai atlieka pirkimo ir tiekimo komanda, kuri priklauso
projekto ar programos komandai ir nuolatinei organizacijai. Pirkimo ir
tiekimo komanda turi patvirtintą strategiją ir verslo procesus. Ši komanda
kartu su projekto ar programos vadovu atsirenka galimus tiekėjus, siunčia
užklausas dėl kainų, skelbia pirkimo konkursus, pasirenka tiekėjus, derasi dėl
ilgalaikio bendradarbiavimo sąlygų su pačiais patraukliausiais tiekėjais ir
stengiasi kiek įmanoma sumažinti sandėliuojamų atsargų kiekį, siekdami
pristatymo „pačiu laiku“. Tais atvejais, kai organizacija yra viešasis subjektas,
ji privalo užtikrinti, kad jos vykdomas pirkimas atitiktų visus viešojo pirkimo
teisinius reikalavimus ir procedūras. Kilus problemų, toliau vedamos derybos
su atitinkamais tiekėjais.

5 skyrius.
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Sutartis yra teisiškai įpareigojantis susitarimas tarp dviejų ar kelių šalių
konkrečiam darbui atlikti arba prekėms tiekti ir paslaugoms teikti tam
tikromis sąlygomis. Sutartimi gali būti laikomas žodinis susitarimas arba
rašytinis dokumentas, pasirašytas susijusiųjų šalių. Į sutarties turinį
įtraukiamas skyrius apie finansines nuobaudas, kurios gali būti skiriamos
šalims, neįvykdžiusioms sutartyje numatytų įsipareigojimų. Įgyvendinant
didelius projektus, dažnai samdomi pagrindiniai tiekėjai, kurie patys samdo
kitus tiekėjus konkretiems darbams ar paslaugoms atlikti. Tokiais atvejais
visa atsakomybė tenka pagrindiniam tiekėjui, kuris privalo užtikrinti, kad jo
samdomi antriniai tiekėjai vykdytų veiklą pagal sutartyje numatytas sąlygas.
Sutarčių valdymo tikslas yra kontroliuoti visą procesą formalizuojant sutarčių
sąlygas ir, susijusioms šalims sutarus, prižiūrėti jų vykdymą viso projekto
gyvavimo ciklo metu. Į sutarčių projektų rengimą, sutarčių derinimo su
atskiromis šalimis procesą bei visus kitus teisinius kliento ir tiekėjo
tarpusavio santykius ir iš to kylančius veiksmus dažniausiai įtraukiamas
organizacijos teisės departamentas.
Vidinės sutartys (t. y. susitarimai tarp to paties juridinio asmens atskirų šalių)
dėl prekių ir paslaugų gavimo ir teikimo taip pat įtraukiamos į šį aptariamą
kompetencijos elementą.
Kompetentingas sutarčių sudarymo vadovas nedelsdamas susipažįsta su
visomis sutarties sąlygomis ir sprendžia, ar taikyti sutartyje numatytas
baudas bei kitas netesybų sankcijas tais atvejais, kai klientas ar tiekėjas
nevykdo tam tikrų įsipareigojimų. Jis turi įvertinti konkrečias sąlygas, kurios
darė įtaką įsipareigojimams bei tarpusavio santykiams su klientu ar tiekėju
(ilgalaikė strateginė partnerystė ar vienkartinis bendradarbiavimas).
Galimi proceso etapai
1. Pirkimo poreikio numatymas.
2. Vykdomo pirkimo konkurso pasiūlymo pateikimas.
3. Tiekėjų atranka.
4. Sutarčių administravimo sąlygų nustatymas pagal IPMA kompetencijų
sąvado 3.0 versiją.
5. Sutarčių vykdymas.
6. Pokyčių valdymas.
7. Sutarčių įvykdymo priėmimas.
8. Projekto pabaigos valdymas.
9. Išmoktų pamokų dokumentacija ir taikymas įgyvendinant ateities
projektus.
5 skyrius.
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Aptariami klausimai
Tinkamumo vertinimo procedūra ir testavimas
Pokyčių valdymas
Pateiktų ieškinių valdymas
Sutarčių įvykdymo apžvalga
Sutarčių sąlygos, įskaitant ir numatytąsias sankcijų sąlygas
Pirkimo įpročių analizė
Baudos
Pirkimo politika ir baudos
Strateginė partnerystė
Tiekimo grandinės susitarimai
Pirkimo konkursų procedūros
Pagrindinės IPMA lygių kompetencijos
IPMA A lygis: sėkmingai valdė pirkimo ir sutarčių sudarymo procesus
įgyvendinant svarbias programas ir (arba) portfelius organizacijos viduje ar
organizacijos padalinyje.
IPMA B lygis: sėkmingai valdė pirkimo ir sutarčių sudarymo procesus
įgyvendinant sudėtingus projektus.
IPMA C lygis: sėkmingai valdė pirkimo ir sutarčių sudarymo procesus
įgyvendinant riboto sudėtingumo projektus.
IPMA D lygis: turi pakankamai žinių apie pirkimo ir sutarčių sudarymą
projektų valdymo srityje ir geba jas taikyti praktiškai profesinėje veikloje.
Pagrindiniai ryšiai
1.1. Projekto valdymo sėkmė, 1.2. Suinteresuotosios šalys, 1.5. Kokybė, 1.6.
Projekto organizacija, 1.7. Komandinis darbas, 1.8. Problemų sprendimas,
1.10. Apimtis ir rezultatai, 1.15. Pokyčiai, 1.16. Kontrolė ir atskaitomybė, 1.19.
Projekto pradžios valdymas, 1.20. Projekto pabaigos valdymas, 2.4.
Atkaklumas, 2.8. Orientacija į rezultatus, 2.11. Derybiniai įgūdžiai, 2.13.
Patikimumas, 2.15. Etika, 3.1. Projektinė veikla, 3.6. Verslo aplinka, 3.9.
Sveikata, sauga ir aplinka, 3.11. Teisinės žinios,

4.1.15. Pokyčiai
Įgyvendinant projektą pokyčiai dažnai yra neišvengiami ir būtini dėl
nenumatytų aplinkybių. Gali tekti keisti projekto specifikaciją ar sutarčių su
5 skyrius.
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tiekėjais ar klientais sąlygas. Pokyčius svarbu stebėti ir vertinti atsižvelgiant į
projekto tikslus ir uždavinius, numatytus ir patvirtintus projekto verslo plane.
Projekto įgyvendinimo pradžioje svarbu su visomis susijusiomis šalimis
aptarti ir patvirtinti projekto pokyčių valdymo procesą. Sėkmingam procesų,
kurie paaiškėja tik pavykus nustatyti, kad pokyčiai yra būtini, įgyvendinimui
labai svarbu užtikrinti, kad formalus pokyčių įgyvendinimo procesas būtų
vykdomas kuo sparčiau (aktyviau).
Formaliai ir aktyviai įgyvendinant pokyčius atliekami konkretūs projekto
apimties ar rezultatų specifikacijų pakeitimai. Pokyčių procesas gali apimti
viską, kam pokyčio priežastys gali daryti įtaką, gali kilti dėl naujai atsiradusios
galimybės ir apimti susitarimą dėl paties pokyčio proceso, dėl proceso
įgyvendinimo poreikio, sprendimą pradėti įgyvendinti numatomus pokyčius.
Pokyčių valdymo metu numatomi pokyčiai yra įvardijami, aprašomi,
klasifikuojami, vertinami, tvirtinami arba atmetami, įvertinama pokyčių įtaka
teisiniams ir kitiems susitarimams. Pokyčių poreikį gali inicijuoti bet kuri
suinteresuotoji šalis, tada pokyčiai turi būti vertinami ir siūlymo, ir
patvirtinimo etapuose, taip pat apie juos atitinkamai pranešama visoms
suinteresuotosioms šalims. Vadovybė vertina pokyčių tiesioginę ir
netiesioginę įtaką visam projektui, programai ir portfeliui. Galima pokyčių
įtaka projekto rezultatams, konfigūracijos modeliui, darbų grafikui,
sąnaudoms, finansų planui bei reagavimui į galimą riziką yra vertinama
lyginant su pradiniu projekto planu. Kai pokyčiai yra patvirtinami, projekto
planas atitinkamai pakoreguojamas.
Galimi proceso etapai
1. Pokyčių valdymo politikos ir įgyvendinimo proceso pasirinkimas.
2. Visų pasiūlytų pokyčių nustatymas.
3. Pokyčių įtakos projekto įgyvendinimui analizė.
4. Pokyčių pristatymas jų įgyvendinimo leidimui gauti, esant poreikiui.
5. Pokyčių patvirtinimas arba atmetimas.
6. Planavimas, vykdymas, kontrolė ir patvirtintų pokyčių įgyvendinimo
pabaiga.
7. Rezultatų pristatymas pokyčių įgyvendinimo pabaigoje.
8. Pokyčių poveikio pradiniam projekto planui stebėjimas.
9. Išmoktų pamokų dokumentacija ir taikymas įgyvendinant ateities
projektus.
Aptariami klausimai
5 skyrius.
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Pokyčių valdytojas
Pokyčių valdymas
Pokyčių užsakymo valdymas
Pokyčių prašymas
Konfigūracijos valdymas
Produktų pakartotinis kūrimas (perkūrimas)
Pagrindinės IPMA lygių kompetencijos
IPMA A lygis: sėkmingai koordinavo pokyčių valdymą įgyvendinant svarbias
programas ir (arba) portfelius organizacijos viduje ar organizacijos
padalinyje.
IPMA B lygis: sėkmingai valdė pokyčius įgyvendinant sudėtingą projektą.
IPMA C lygis: sėkmingai valdė pokyčius įgyvendinant riboto sudėtingumo
projektą.
IPMA D lygis: turi pakankamai žinių apie pokyčių valdymą projektų valdymo
srityje ir geba jas taikyti praktiškai profesinėje veikloje.
Pagrindiniai ryšiai
1.1. Projekto valdymo sėkmė, 1.2. Suinteresuotosios šalys, 1.3. Projekto
reikalavimai ir tikslai, 1.4. Rizika ir galimybės, 1.8. Problemų sprendimas, 1.9.
Projekto struktūra, 1.10. Apimtis ir rezultatai, 1.11. Laikas ir projekto etapai,
1.12. Ištekliai, 1.13. Sąnaudos ir finansai, 1.16. Kontrolė ir atskaitomybė, 1.17.
Informacija ir dokumentacija, 2.3. Savikontrolė, 2.7. Kūrybiškumas, 2.8.
Orientacija į rezultatus, 2.9. Našumas, 2.10. Konsultavimas, 2.11. Derybiniai
įgūdžiai, 2.14. Vertybių pripažinimas, 3.5. Nuolatinė organizacija, 3.6. Verslo
aplinka.

4.1.16. Kontrolė ir atskaitomybė
Šis elementas apima integruotą kontrolės valdymą ir projekto ataskaitų
rengimą. Kontrolė vykdoma atsižvelgiant į projekto tikslus, planus ir sutartis.
Kontrolės proceso metu matuojama projekto pažanga, vertinamas užduočių
įgyvendinimas pagal pirminį projekto planą bei priimami atitinkami
sprendimai situacijai taisyti.
Projekto ataskaitos suteikia informacijos apie numatytų darbų įgyvendinimą
bei prognozuoja tolesnę projekto vystymo eigą iki projekto ar programos
pabaigos. Ataskaitose taip pat pateikiama informacijos apie finansinių auditų
išvadas ir projekto apžvalgos. Tais atvejais, kai projekto vadovas ir (arba)
5 skyrius.
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projekto įgyvendinimo komanda yra labai patyrę, visiškai pakanka ir visiškai
priimtina, kad ataskaitos suinteresuotosioms šalims teikiamos tik „išimties
tvarka“. Tai reiškia, kad ataskaitos teikiamos tik tada, kai priimami esminiai
sprendimai ar vykdomi esminiai pokyčiai.
Portfelių kontrolė ir projekto vykdymo ataskaitų rengimas yra numatomas
konkrečiais projekto įgyvendinimo etapais. Šiose ataskaitose turi būti
numatomos bei pateikiamos būsimų portfelio etapų įgyvendinimo prognozės.
Integruota projektų kontrolės ir ataskaitų rengimo sistema apima visus
projekto tikslus ir iš to išplaukiančius sėkmės kriterijus, skirtus
atitinkamiems projekto etapams įgyvendinti ir suinteresuotųjų šalių
poreikiams patenkinti.
Galimi proceso etapai
1. Efektyvios projekto ataskaitų sistemos parengimas.
2. Projekto įgyvendinimo eigos stebėjimas pagal nustatytus terminus.
3. Tikslų, planų ir galimų nukrypimų nuo plano analizė, tendencijų prognozė.
4. Alternatyvų planavimas ir situacijų modeliavimas (jei reikia, ir
kompromisų analizė).
5. Koregavimo veiksmų sudarymas ir taikymas.
6. Galutinių projekto tikslų atitinkami pakeitimai.
7. Projekto statuso ir veiklos ataskaitų teikimas suinteresuotosioms šalims.
8. Išmoktų pamokų dokumentacija ir taikymas įgyvendinant ateities
projektus.

Aptariami klausimai
Faktiniai duomenys
Nenumatytų aplinkybių valdymas
Korekciniai veiksmai
Prognozė
Stebėjimas
Projekto statusas
Pagrindinės IPMA lygių kompetencijos
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IPMA A lygis: sėkmingai valdė kontrolės ir ataskaitų teikimo procesus
įgyvendinant svarbias programas ir (arba) portfelius organizacijos viduje ar
organizacijos padalinyje.
IPMA B lygis: sėkmingai valdė kontrolės ir ataskaitų teikimo situacijas
įgyvendinant sudėtingą projektą.
IPMA C lygis: sėkmingai valdė kontrolės ir ataskaitų teikimo situacijas
įgyvendinant riboto sudėtingumo projektą.
IPMA D lygis: turi pakankamai žinių apie projekto kontrolės valdymą ir
ataskaitų teikimą bei geba jas taikyti praktiškai profesinėje veikloje.
Pagrindiniai ryšiai
1.1. Projekto valdymo sėkmė, 1.3. Projekto reikalavimai ir tikslai, 1.4. Rizika ir
galimybės, 1.5. Kokybė, 1.9. Projekto struktūra, 1.10. Apimtis ir rezultatai,
1.11. Laikas ir projekto etapai, 1.13. Sąnaudos ir finansai, 1.14. Pirkimas ir
sutarčių sudarymas, 1.15. Pokyčiai, 1.17. Informacija ir dokumentacija, 1.18.
Komunikacija, 2.1. Lyderystė, 2.8. Orientacija į rezultatus, 2.9. Našumas, 2.13.
Patikimumas, 2.14 Vertybių pripažinimas, 2.15 Etika, 3.2. Programinė veiklas,
3.3. Portfelio veikla, 3.4. PPP įgyvendinimas, 3.6. Verslo aplinka, 3.10.
Finansinės žinios.

4.1.17. Informacija ir dokumentacija
Informacijos valdymas apima modeliavimo, rinkimo, atrankos, saugojimo ir
projekto valdymo informacijos paieškos (suformatuota, nesuformatuota,
grafinė, spausdintinė kopija, elektroninė kopija) sritis.
Svarbu aiškiai numatyti, kam ir kokia informacija gali būti teikiama. Dažnai
išryškėja tendencija, kai žmonėms yra per daug pateikiama informacijos.
Suinteresuotosios šalys turi gauti tik tokią informaciją, kuri joms yra aktuali
ir joms patrauklia forma, kad, esant reikalui, galėtų tą informaciją patogiai
naudoti.
Dokumentacijos sistema turi aiškiai apibrėžti, kokio tipo dokumentai yra
būtini projektui, programai ar portfeliui įgyvendinti ir kaip kiekviena
dokumentų rūšis turi būti tinkamai naudojama pagal paskirtį.
Dokumentacijos sistema turi numatyti reikalavimus kiekvienos rūšies
dokumentams: informacijos dokumento pobūdis; informacijos dokumento
pateikimo formatas (aprašomojo pobūdžio, grafikai, gavimo šaltiniai ir kt.);
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dokumento formatas (popierinė kopija, kopija ant plėvelės ar juostos,
elektroninė kopija).
Dokumentacijos sąvoka apima duomenis, informaciją, žinias ir išmintį,
sukauptą viso projekto gyvavimo ciklo metu, ypač tuos duomenis, kurie susiję
su projekto konfigūracija ir pokyčiais bei projekto valdymo dokumentais.
Komanda, atsakinga už informacijos teikimą ir dokumentaciją, dažniausiai
priklauso nuolatinei organizacijai ir yra jos dalis. Projekto, programos ar
portfelio vadovas turi skirti atsakingą asmenį, kuris prižiūrėtų komandos
darbą ir (arba) nustatytų reikalingus procesus, užtikrinančius šios komandos
darbo veiklos principų atitiktį organizacijos politikos gairėms bei kitiems
reikalavimams dėl informacijos teikimo ir dokumentacijos tvarkos
organizacijos viduje.
Galimi informacijos valdymo proceso etapai
1. Projekto, programos ar portfelio valdymo informacinės sistemos
parengimas.
2. Informacinės sistemos atitikties organizacijos politikai bei kitiems
reguliavimo instrumentams užtikrinimas.
3. Informacinės sistemos įgyvendinimas.
4. Projekto informacinės sistemos taikymo kontrolė.
5. Projekto informacinės sistemos taikymo auditas.
6. Išmoktų pamokų dokumentacija ir taikymas įgyvendinant ateities
projektus.
Galimi dokumentacijos sistemos proceso etapai
1. Dokumentacijos valdymo plano parengimas.
2. Dokumentacijos plano atitikties organizacijos politikai bei kitiems
reikalavimams, susijusiems su dokumentacija organizacijos viduje,
užtikrinimas.
3. Dokumentų klasifikavimas.
4. Dokumentų išdavimas.
5. Dokumentų saugojimas popierinių kopijų ir (arba) elektroniniu formatu.
6. Dokumentacijos atnaujinimo kontrolė ir naujų sistemos versijų diegimas.
7. Dokumentų archyvavimas.
8. Išmoktų pamokų dokumentacija ir taikymas įgyvendinant ateities
projektus.
Aptariami klausimai
5 skyrius.
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Konfidencialumo užtikrinimas
Dokumentų dizaino ir formos reikalavimai
Dokumentų identifikavimas ir keitimas
Bylų registravimas ir archyvavimas
Bylų / dokumentų išdavimas
Informacijos duomenų bazės
Informacijos struktūros ir valdymo planas
Norminiai reikalavimai
Sauga
Semantika
Pagrindinės IPMA lygių kompetencijos
IPMA A lygis: sėkmingai valdė informacijos teikimo ir dokumentacijos
procesus įgyvendinant svarbias programas ir (arba) portfelius organizacijos
viduje ar organizacijos padalinyje.
IPMA B lygis: sėkmingai valdė informacijos teikimo ir dokumentacijos
procesus įgyvendinant sudėtingą projektą.
IPMA C lygis: sėkmingai valdė informacijos teikimo ir dokumentacijos
procesus įgyvendinant riboto sudėtingumo projektą.
IPMA D lygis: turi pakankamai žinių apie informacijos teikimą ir
dokumentavimą bei geba jas taikyti praktiškai profesinėje veikloje.
Pagrindiniai ryšiai
1.5. Kokybė, 1.10. Apimtis ir rezultatai, 1.15. Pokyčiai, 1.16. Kontrolė ir
ataskaitų teikimas, 1.18. Komunikacija, 1.19. Projekto pradžios valdymas,
1.20. Projekto pabaigos valdymas, 2.3. Savikontrolė, 2.10. Konsultavimas,
2.13. Patikimumas, 2.15. Etika, 3.2. Programinė veiklas, 3.3. Portfelio veikla,
3.4. PPP įgyvendinimas, 3.5. Nuolatinė organizacija, 3.11. Teisinės žinios,

4.1.18. Komunikacija
Komunikacija – tai efektyvus keitimasis informacija ir suinteresuotųjų šalių
susikalbėjimas tarpusavyje. Efektyvios komunikacijos užtikrinimas yra
gyvybiškai svarbus siekiant sėkmingai įgyvendinti projektus, programas ir
portfelius; teisinga ir aktuali informacija turi būti tiksliai ir išsamiai suteikta
suinteresuotosioms šalims ir užtikrinti jų poreikius. Komunikacija turi būti
naudinga, aiški ir vykdoma laiku.
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Komunikacija gali būti vykdoma tokiomis formomis: žodžiu, raštu, gali būti
tekstinė arba grafinė, formali ar neformali, savanoriška ar pareikalavus – ir
pateikiama įvairiomis priemonėmis, t. y. popieriuje arba elektroninėse
laikmenose. Komunikacija gali būti vykdoma pokalbių, susirinkimų, darbo
grupių ir konferencijų metu arba apsikeitimo projekto ataskaitomis ir
susirinkimų protokolais būdu.
Projekto, programos ar portfelio vadovybė parengia komunikacijos planą.
Projekto, programos ar portfelio komunikacijos planas – tai dokumentas,
kuriame tiksliai numatyta kas, kokią informaciją ir kada turi gauti. Šis planas
yra efektyvi priemonė, užtikrinantis tinkamą komunikaciją.
Komunikacijos procesų metu labai svarbu išspręsti konfidencialumo
klausimus. Jeigu konfidenciali informacija tiesiogiai ar netiesiogiai pasiekia
tas šalis, kurios neturėtų jos gauti, projekto įgyvendinimas ar nuolatinės
organizacijos veikla gali labai nukentėti. Tipiniai konfidencialios informacijos
pavyzdžiai – tai pramoninės paslaptys, rinkodaros informacija ir intelektinė
nuosavybė.
Susirinkimų valdymas apima pasiruošimą susirinkimams, susirinkimų
vedimą, ataskaitų pristatymą susirinkimų metu ir tolesnius veiksmus, dėl
kurių apsisprendžiama per susirinkimus.
Galimi proceso etapai
1. Projekto, programos ar vieno iš portfelio komunikacijos plano parengimas
procesų įgyvendinimo pradžioje.
2. Komunikacijos tikslinių grupių ir jų padėties (taip pat ir geografinės)
nustatymas.
3. Esminių komunikavimo aspektų bei komunikacijos konteksto
apibrėžimas.
4. Komunikacijos vietos, laiko, trukmės ir komunikacijos priemonių
numatymas.
5. Komunikacijos procesų planavimas ir medžiagos parengimas.
6. Infrastruktūros patikrinimas bei komunikacijos žinios išsiuntimas.
7. Grįžtamojo ryšio apie komunikacijos našumą gavimas.
8. Komunikacijos našumo vertinimas ir atitinkamų veiksmų vykdymas.
9. Išmoktų pamokų dokumentacija ir taikymas įgyvendinant ateities
projektus.
Aptariami klausimai
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Tinkama komunikacija
Kūno kalba
Komunikacijos planas
Formali ir neformali komunikacija
Klausymasis
Susirinkimai
Pristatymai
Sauga ir konfidencialumas
Žodinė komunikacija
Rašytinė komunikacija
Pagrindinės IPMA lygių kompetencijos
IPMA A lygis: sėkmingai valdė komunikacijos procesus įgyvendinant svarbias
programas ir (arba) portfelius organizacijos viduje ar organizacijos
padalinyje.
IPMA B lygis: sėkmingai valdė komunikacijos situacijas įgyvendinant
sudėtingus projektus.
IPMA C lygis: sėkmingai valdė komunikacijos situacijas įgyvendinant riboto
sudėtingumo projektus.
IPMA D lygis: turi pakankamai žinių apie projekto komunikacijos valdymą ir
geba jas taikyti praktiškai profesinėje veikloje.
Pagrindiniai ryšiai
1.2. Suinteresuotosios šalys, 1.7. Komandinis darbas, 1.9. Projekto struktūra,
1.16. Kontrolė ir atskaitomybė, 1.17. Informacija ir dokumentacija, 1.19.
Projekto pradžios valdymas, 1.20. Projekto pabaigos valdymas, 2.2.
Įsitraukimas ir motyvacija, 2.4. Atkaklumas, 2.6. Atvirumas, 2.7.
Kūrybiškumas, 2.9. Našumas, 3.1. Projektinė veikla, 3.2. Programinė veiklas,
3.3. Portfelio veikla, 3.4. PPP įgyvendinimas, 3.5. Nuolatinė organizacija.

4.1.19. Projekto pradžios valdymas
Projekto pradžios valdymas – tai projekto, programos ar portfelio sėkmingo
įgyvendinimo pagrindas. Dažnai tenka susidurti su neaiškumais, kylančiais
dėl nepakankamai valdomos informacijos ar dėl informacijos stokos. Gali būti,
kad suinteresuotųjų šalių reikalavimai nebus tinkamai apibrėžti, jų lūkesčiai
nepagrįsti, įgyvendinimo terminai neįmanomi. Todėl labai svarbu ankstyvą
optimizmą ir entuziastingus poreikius įvertinti realistiškai. Gerai pasirengus
ir efektyviai vedant projekto pradžios darbo grupių susirinkimus bei atrinkus
5 skyrius.
Nuorodos

11
7

kompetentingus ir tinkamus programos ar projekto komandos narius galima
ženkliai padidinti programos ar projekto sėkmingo įgyvendinimo tikimybę.
Projekto pradžios darbo grupių susirinkimų metu labai svarbu detaliai ir
pagrįstai parengti programos ar projekto diagramą bei valdymo planą,
numatyti projekto komandos narių vaidmenis ir kritinius kelius.
Portfelių valdymo pradžioje etapų struktūra dažniausiai pakeičiama į laiko
intervalų struktūrą susiejant ją su sąmatų sudarymu ir (arba) verslo
planavimu bei pristatymo ciklu. Paprastai tokiais atvejais parengiamas
metinių darbų ir jų atlikimo kalendorius, kuriame numatomi strateginiai
susirinkimai ir pagrindinių sprendimų, susijusių su strateginiu, išteklių ir
biudžeto planavimu bei kontrole, priėmimo datos. Siekiant aukščiausios
vadovybės patvirtinimo įgyvendinti projektą, programą ir (arba) portfelį,
esminis vaidmuo tenka glaudžiam projekto, programos ir portfelio vadovų
tarpusavio bendradarbiavimui.
Aukščiausiajai vadovybei davus pritarimą įgyvendinti programą ar projektą,
prasideda kitas projekto pradžios valdymo etapas, kurio metu sprendžiami
tokie klausimai: specifiniai kito etapo tikslai; bet kokie organizacijos pokyčiai,
jeigu nusprendžiama, kad jų reikia; diagramos ir valdymo plano pakartotinio
pritarimo poreikis; detalaus darbų grafiko ir kainodaros plano atnaujinimas;
bendradarbiavimas dėl išteklių.
Tais atvejais, kai atskirus etapus labai griežtai riboja terminai, programos ar
projekto komanda privalo užtikrinti sklandų pereinamųjų procesų (nuo vieno
etapo iki kito etapo) valdymą.
Galimi proceso etapai
1. Projekto pradžios inicijavimas.
2. Programos ar projekto tikslų ir jų konteksto (prigimties) komunikavimas.
3. Bendros vizijos ar misijos sukūrimas planuose.
4. Detalaus programos ar projekto valdymo plano parengimas.
5. Pritarimo ir valdymo plano patvirtinimo gavimas.
6. Programos ar projekto valdymo komandos bendrų veiklos tikslų
nustatymas ir komandinis darbas jų siekiant.
7. Išteklių, finansavimo, įrangos ir infrastruktūros užtikrinimas.
8. Realios ir adekvačios programos ar projekto įgyvendinimo pradžios
numatymas ir užtikrinimas, taip pat programos projektų ir paprojekčių ar
projektų etapų realios pradžios ir terminų numatymas.
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9. Pritarimo programos ar projekto valdymo planui gavimas, kiekvieno
programos ar projekto etapo, taip pat ir jiems priklausančių projektų ar
paprojekčių peržiūra, svarstymas ir, esant reikalui, keitimas.
10. Išmoktų pamokų dokumentacija ir taikymas įgyvendinant ateities
projektus.

Aptariami klausimai
Programos ar projekto diagrama (išsamus aprašas)
Programos ar projekto valdymo planas
Projekto valdymo pradžios darbo grupės
Pagrindinės IPMA lygių kompetencijos
IPMA A lygis: sėkmingai valdė svarbių programų ir (arba) portfelių pradžią
organizacijos viduje ar jos padalinyje.
IPMA B lygis: sėkmingai valdė sudėtingo projekto bei jo etapų pradžią.
IPMA C lygis: sėkmingai valdė riboto sudėtingumo projekto bei jo etapų
pradžią.
IPMA D lygis: turi pakankamai žinių apie projekto bei projekto etapų pradžios
valdymą ir geba jas taikyti praktiškai savo profesinėje veikloje.
Pagrindiniai ryšiai
1.1. Projekto valdymo sėkmė, 1.3. Projekto reikalavimai ir tikslai, 1.6. Projekto
organizacija, 1.7. Komandinis darbas, 1.10. Projekto apimtis ir rezultatai, 1.11.
Laikas ir projekto etapai, 1.13. Sąnaudos ir finansai, 1.14. Pirkimas ir sutarčių
sudarymas, 1.17. Informacija ir dokumentacija, 1.18. Komunikacija, 2.2.
Įsitraukimas ir motyvacija, 2.4. Atkaklumas, 2.6. Atvirumas, 2.7.
Kūrybiškumas, 3.4. PPP įgyvendinimas, 3.5. Nuolatinė organizacija.

4.1.20. Projekto pabaigos valdymas
Projekto pabaigos valdymas – tai projekto, programos ar projekto etapo
pabaiga, kai įvertinami programos, projekto ar projekto etapo rezultatai ir
pasiekimai.
Kiekvienas projekto ar paprojekčio etapas turi būti formaliai baigiamas
įvertinant ir dokumentuojant kiekvieno etapo įgyvendinimo našumą,
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pasiektus rezultatus ir klientų lūkesčių išpildymą. Pasiūlymai naujam
projekto etapui (etapams) įgyvendinti turi būti įvertinami iš naujo ir teikiami
projekto tvirtinimo tarnybai. Pasirašant formalią projekto ar programos
įgyvendinimo pabaigos sutartį, užbaigiant svarbu apsvarstyti ir numatyti
projekto įgyvendintojų įsipareigojimų perdavimą projekto savininkui,
projekto garantijos periodą bei galutinį apmokėjimą ir galutinių sąskaitų
išrašymą. Projekto ar programos perdavimo dokumentai yra pasirašomi ir
perduodami, organizuojamas mokymas tiems, kas tiesiogiai naudosis
projekto rezultatais. Tai labai svarbu siekiant užtikrinti, kad visos investicijos
į projektą ar programą būtų tinkamai išnaudotos.
Projekto rezultatai ir įgyta patirtis yra įvertinama, o išmoktos pamokos
dokumentuojamos, kad būtų galima efektyviau dirbti rengiant ir įgyvendinant
būsimus projektus. Projekto įgyvendinimo komandos nariai yra atleidžiami
nuo jiems priskirtų vaidmenų, kad jiems būtų galima paskirti naujas užduotis.
Galimi proceso etapai
1. Pasiektų rezultatų panaudojimas.
2. Projekto įgyvendinimo proceso pabaigos formalizavimas, veiklos
dokumentų perdavimas ir kolegialus susitarimas dėl neišspręstų atvirų
proceso klausimų.
3. Grįžtamojo ryšio atsiliepimų iš klientų gavimas ir vertinimas.
4. Atnaujinimas ir susitarimas dėl tikslų, susijusių su paslaugomis,
pavyzdžiui, „Kaip parengtas dokumentų valdymo procesas“ (kas iš tiesų
buvo pateikta ir pristatyta); mokymo kursai ir produkto palaikymo
priemonės.
5. Projekto statuso informacijos atnaujinimas ir pristatymas bei susitarimas
dėl garantijų sąlygų.
6. Projekto baigimo procedūrų įvykdymas su subrangovais ir tiekėjais.
7. Visų finansinių srautų įsipareigojimų įvykdymas ir galutinių sąnaudų
pateikimas.
8. Projekto pabaigos susirinkimo organizavimas ir vedimas.
9. Žmonių išteklių ir kito turto priklausomybės nutraukimas, projekto
organizacijos valdymo vaidmens nutraukimas ir atsakomybės perdavimas
projekto savininkams.
10. Projekto įrašų archyvavimas.
11. Galutinės ataskaitos pateikimas.
12. Išmoktų pamokų dokumentacija ir taikymas įgyvendinant ateities
projektus.
Aptariami klausimai
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„Kaip parengta“ projekto dokumentacija
Sutarties laikymosi analizė, priėmimo procedūra ir testai
Sutarties sąlygos, baudos
Dokumentų perdavimas
Tinkamumo aprašas
Pagrindinės IPMA lygių kompetencijos
IPMA A lygis: sėkmingai valdė projektų pabaigos procesus įgyvendinant
svarbias programas ir (arba) portfelius organizacijos viduje ar jos padalinyje.
IPMA B lygis: sėkmingai valdė projektų pabaigos situacijas įgyvendinant
sudėtingus projektus.
IPMA C lygis: sėkmingai valdė projektų pabaigos situacijas įgyvendinant
riboto sudėtingumo projektus.
IPMA D lygis: turi pakankamai žinių apie projektų valdymo užbaigimo
procesus ir geba jas taikyti praktiškai profesinėje veikloje.
Pagrindiniai ryšiai
1.1. Projekto valdymo sėkmė, 1.3. Projekto reikalavimai ir tikslai, 1.6. Projekto
organizacija, 1.10. Apimtis ir rezultatai, 1.13. Sąnaudos ir finansai, 1.17.
Informacija ir dokumentacija, 2.02 Įsitraukimas ir motyvacija, 2.08
Orientacija į rezultatus, 2.10. Konsultavimas, 2.14. Vertybių pripažinimas, 3.4.
PPP įgyvendinimas, 3.5. Nuolatinė organizacija, 3.10. Finansinės žinios, 3.11.
Teisinės žinios.
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4.2. Socialinių kompetencijų elementai
Šiame skyriuje aprašomi socialinių kompetencijų elementai. Medžiaga yra
parengta pagal IPMA kompetencijų sąvado 2 versijos dokumentus, kuriuose
aprašomi elgesio ir asmeninių savybių elementai. Šiame skyriuje aprašomi
socialinių kompetencijų elementai, kurie yra aktualiausi projektų valdymo
srityje bei projektų kontekste. Kiekvieno socialinių kompetencijų elemento
aprašymas yra parengtas atsižvelgiant į projektų valdymo profesijos
specifiką. Socialinių kompetencijų elementai yra pateikiami toliau (žr. 4.2
lentelę):

Socialinės
kompetencijos

4.2 lentelė. Socialinių kompetencijų elementai.
2.1. Lyderystė
2.2. Įsitraukimas ir motyvacija
2.3. Savikontrolė
2.4. Atkaklumas
2.5. Atsipalaidavimas
2.6. Atvirumas
2.7. Kūrybiškumas
2.8. Orientacija į rezultatus

2.9. Našumas
2.10. Konsultavimas
2.11. Derybiniai įgūdžiai
2.12. Konfliktai ir krizės
2.13. Patikimumas
2.14. Vertybių pripažinimas
2.15. Etika

Kiekvieno socialinių kompetencijų elemento svarba priklauso nuo konkrečios
situacijos. Profesionalaus elgesio pagrindą nulemia projekto situacija bei
atitinkamų techninių ir integravimo kompetencijų elementų, kurie gali skirtis
atsižvelgiant į konkrečią projekto situaciją, įvertinimas.
Efektyvus elgesys konkrečioje projekto situacijoje yra kandidato vertinimo
pagrindas. Kiekvienas šios grupės kompetencijų elementas yra aprašytas,
atsižvelgiant į šio sąvado poskyriuose „Aptarimo klausimai“ bei „Galimi
proceso etapai“ pateikiamą profesinės veiklos specifiką. Žinių ir patirties
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reikalavimai, taikomi skirtingiems IPMA lygiams, yra pateikiami poskyryje
„Pagrindinės IPMA lygių kompetencijos“, o aprašomų kompetencijos
elementų pagrindinės sąsajos su kitais kompetencijų elementais yra
pateikiamos poskyryje „Pagrindiniai ryšiai“. Pastarajame poskyryje
pateikiami kompetencijų elementai visada yra tarpusavyje susiję. Poskyris
„Pagrindiniai ryšiai“ yra pateikiamas informacijos išsamumo tikslais bei
siekiant padėti tiksliau įvertinti kandidato kompetenciją. Pagrindinius
kompetencijų elementų ryšius lemia konkretaus projekto konkrečios
situacijos prigimtis ir kontekstas (t. y. atitinkami elementai). Siekiant padėti
kandidatų vertintojams, socialinių kompetencijų elementų aprašymai yra
papildyti lyginamąja informacija (poriniai atitikmenys) apie tinkamą elgseną
ir elgseną, kurią reikėtų tobulinti. Šie poriniai aprašymų atitikmenys
(palyginamoji informacija) padeda tinkamai įvertinti kandidatų
kompetencijos lygį, stebint jų darbą darbo grupėse ar pokalbių su vertintoju
metu. Poriniai aprašymai padeda vertintojams, parenkantiems klausimus
pagal STAR metodiką (t. y. situacija, užduotis, veiksmas, rezultatas) per
pokalbius su kandidatais.
IPMA lygių efektyvių socialinių kompetencijų reikalavimai
• IPMA A lygis: kandidatas sėkmingai parodė efektyvaus socialinių
kompetencijų elementų taikymo įgūdžius koordinuodamas projektus ir
(arba) programas neperžengiant portfelio ar programos ribų pagal nuolatinės
organizacijos nustatytus reikalavimus ir organizacijos strategiją. Kandidatas
sėkmingai vadovavo paprogramei ir (arba) projektų vadovams jų socialinių
kompetencijų elementų kvalifikacijos kėlimo darbe. Kandidatas pats taikė
socialinių kompetencijų elementus ar metodikas įgyvendinant projektus ar
programas ir prisidėjo prie projektų valdymo srities profesinio vystymo,
spausdindamas straipsnius, pristatydamas savo patirtį ar naujas koncepcijas
socialinių kompetencijos elementų srityje. (Šiame skyriuje bus pateikiami
konkretūs žinių ir patirties vertinimo kriterijai ir kiekvienos iš socialinių
kompetencijų elementų išsamūs aprašymai).
• IPMA B lygis: kandidatas pademonstravo efektyvaus socialinių
kompetencijų elementų taikymo įgūdžius įgyvendinant sudėtingus projektus.
Kandidatas sėkmingai užtikrino paprojekčių vadovų socialinių kompetencijų
elementų kvalifikacijos tobulinimą ir kėlimą.
• IPMA C lygis: kandidatas turi būti pademonstravęs efektyvaus socialinių
kompetencijų elementų taikymo įgūdžius įgyvendinant riboto sudėtingumo
projektus neperžengiant projektų ribų. Kandidatui gali prireikti pagalbos ir
konsultacijų ateityje tobulinant tam tikrus socialinių kompetencijų
elementus.
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• IPMA D lygis: kandidatui pakanka žinių apie kiekvieną socialinių
kompetencijų elementą; vertinamas žinių taikymas praktikoje.

4.2.1. Lyderystė
Lyderystė – tai krypties nustatymas bei kitų komandos narių motyvavimas
savo vaidmenis ir užduotis atlikti kuo geriau, siekiant bendrų projekto tikslų.
Projektų vadovui tai gyvybiškai svarbus kompetencijų elementas.
Lyderystė yra svarbi ir būtina viso projekto gyvavimo ciklo metu. Lyderystės
svarba ypač išauga, kai įgyvendinant projektą susiduriama su sunkumais, kai
įgyvendinami pokyčiai ar kai yra daug nežinomųjų ir nėra aišku, kokių
veiksmų reikėtų imtis. Nuo efektyvios lyderystės priklauso visų projekto
vadovų kompetencijų taikymo bei pačios projekto komandos bendro darbo
kokybės laipsnis.
Nepaisant to, kad projekto vadovas turi taikyti lyderystės įgūdžius
valdydamas projekto komandą, jis taip pat turi būti vertinamas ir
pripažįstamas kaip stiprus lyderis, kai pristato projektą aukščiausiajai
vadovybei ar kitoms suinteresuotosioms šalims. Projekto vadovas turi gerai
išmanyti lyderystės stilius ir spręsti, kokį stilių pasirinkti projektui valdyti,
projekto komandos darbui koordinuoti ir motyvuoti, bendrauti su vyriausiąja
vadovybe ar kitomis suinteresuotosiomis šalimis įvairiausiomis situacijomis.
Nuo lyderystės stiliaus pasirinkimo priklauso elgesio pobūdis, komunikacijos
metodai, reakcija konfliktinių situacijų metu ir požiūris į kritiką, projekto
komandos narių elgesio kontrolės metodai, sprendimų priėmimo procesai bei
deleguojamųjų užduočių apimtis ir pobūdis.
Galimi proceso etapai
1. Lyderystės stiliaus pasirinkimas konkrečioje situacijoje (bendraujant su
projekto komanda, aukščiausiąja vadovybe ir kitomis suinteresuotosiomis
šalimis).
2. Užtikrinimas, kad pasirinktas lyderystės stilius tinka paties asmens stiliui ir
gebėjimams.
3. Pasirinkto lyderystės stiliaus taikymas.
4. Veiklos peržiūrėjimas ir grįžtamojo ryšio siekimas (iš komandos narių,
aukščiausiosios vadovybės ir kitų suinteresuotųjų šalių), jei reikia, lyderystės
stiliaus keitimas.
5. Mokymo, kvalifikacijos kėlimo ir ugdančiojo vadovavimo užsiėmimų
panaudojimas savo paties lyderystės kompetencijai tobulinti.
5 skyrius.
Nuorodos
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6. Ugdomojo vadovavimo metodų taikymas ir mokymo suteikimas savo
komandos nariams.
7. Nuolatinis veiklos peržiūrėjimas ir vertinimas bei tobulinimas savo
komandos narių ir savo paties lyderystės kompetencijos srityje.
8. Išmoktų pamokų dokumentacija ir taikymas įgyvendinant ateities
projektus.
Aptariami klausimai
Ugdomasis vadovavimas
Delegavimas
Grįžtamasis ryšys
Lyderystės stiliai
Motyvavimas
Prigimtinis autoritetingumas
Galios
Pripažinimas
Tvirtumas
Vizija

Pagrindiniai IPMA lygių reikalavimai
IPMA A lygis: efektyviai naudojo, valdė ir koordinavo programos ir projekto
vadovus projekto kontekste nuolatinės organizacijos viduje. Kandidatas
vadovavo paprogramės ir (arba) projekto vadovams ir tinkamai užtikrino jų
profesinį tobulėjimą lyderystės srityje. Kandidatas taikė lyderystės
kompetencijas įgyvendinant projektą ar programą.
IPMA B lygis: taikė bei valdė lyderystės kompetencijas įgyvendinant
sudėtingą projektą įvairių situacijų metu projekto kontekste. Kandidatas
tinkamai valdė ir koordinavo paprojekčių vadovų profesinį tobulėjimą
lyderystės srityje.
IPMA C lygis: taikė lyderystės kompetencijas įgyvendinant riboto
sudėtingumo projektą įvairių situacijų metu projekto kontekste.
IPMA D lygis: turi pakankamai žinių apie lyderystę.
Pagrindiniai ryšiai
1.1. Projekto valdymo sėkmė, 1.2. Suinteresuotosios šalys, 1.4. Rizika ir
galimybės, 1.6. Projekto organizacija, 1.7. Komandinis darbas, 1.9. Projekto
struktūra, 1.16. Kontrolė ir atskaitomybė, 2.2. Įsitraukimas ir motyvacija, 2.4.
5 skyrius.
Nuorodos
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Atkaklumas, 2.6. Atvirumas, 2.8. Orientacija į rezultatus, 2.11. Derybiniai
įgūdžiai, 2.12. Konfliktai ir krizės, 2.15. Etika, 3.4. PPP įgyvendinimas, 3.6.
Verslo aplinka.
Elgsenos modeliai
2.1. LYDERYSTĖ
TINKAMAS ELGESYS
Geba deleguoti užduotis, supranta
aplinkinius, padeda jiems tobulėti
bei siekti tikslų ar išpildyti
lūkesčius.
Turi viziją, aiškiai ją pateikia,
palaiko ir realizuoja.
Turi įgimtus lyderio bruožus,
žmonės jo klauso ir juo pasitiki.
Skiria darbo paketus, pagrįstus
SMART principu (konkretūs,
matuojami, pasiekiami, realistiniai,
apibrėžti laiko požiūriu) pagal savo
komandos narių gebėjimų laipsnį ir
suteikia laisvę atlikti pavestas
užduotis jiems priimtinu būdu.
Turi gerus moderatoriaus įgūdžius.
Yra stipri ir charizmatiška
asmenybė.
Įkvepianti asmenybė, žmonėms
gera ir norisi kartu su juo dirbti.
Moka motyvuoti ir paskatinti, o
esant poreikiui geba ištaisyti
susidariusią situaciją komandos
nariams priimtinais metodais.
Priima visą atsakomybę, moka
priskirti ir paskirstyti įpareigojimus
ir atitinkamas užduotis komandos
nariams.

5 skyrius.
Nuorodos

TOBULINTINAS ELGESYS
Nedeleguoja užduočių ir nepadeda
kitiems tobulėti.
Per daug įsigilinęs į save, dažnai
keičia kryptis ir požiūrį, neturi
vizijos, nepalaiko idėjų.
Jam tenka pakartotinai dėstyti savo
nuomonę ir argumentus, žmonės juo
abejoja.
Nevadovauja savo komandai pagal
SMART metodiką ir principus bei
varžo savo pavaldinių veiklos laisvę
jiems įsakinėdamas ir juos
kontroliuodamas.
Nesugeba suvaldyti procesų ir
spręsti konfliktinių situacijų.
Atrodo silpnas ir nereikšmingas.
Jo asmenybė neįkvepia ir netraukia
žmonių.
Nepagiria ar kitaip neapdovanoja,
nesiima spręsti situacijų, kai iškyla
poreikis jas spręsti ar koreguoti.
Visą atsakomybę ir tikslus tiesiog
užkrauna ant savo pavaldinių.
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Geba apginti projekto tikslus ir
komandos narius derantis dėl
pokyčių.
Geba sąmoningai ir konstruktyviai
valdyti komandos narių elgesį, yra
disciplinuotas ir skiria laiko
komunikacijai.
Įtraukia komandos narius į
sprendimų priėmimo procesą ir
turi pagrįstų argumentų, kai tenka
pačiam priimti sprendimus.
Pasirenka komandai ir darbo
situacijoms tinkamą lyderystės
stilių, yra atviras grįžtamajam
ryšiui.
Dirba kaip pavyzdys kitiems ir yra
komandos narių bei
suinteresuotųjų šalių pripažįstamas
lyderis.
Veikia ir kalba ramiai,
pasitikėdamas pateikia išsamius
atsakymus.
Išlaiko ramybę ir stabilumą krizinių
situacijų metu, geba neparodyti
panikos.

Kaltina komandos narius ir leidžia
kitiems daryti spaudimą dėl tikslų,
užduočių ar projekto specifikacijų
keitimo.
Neturi aiškaus matymo, kaip
kontroliuoti situaciją, apsimeta, kad
tai dėl laiko stokos, vengia atviros
diskusijos.
Visus sprendimus priima pats
vienas ir nepraneša apie juos
komandos nariams.
Visada elgiasi nuspėjamai, visada
gina ir teisina savo vadovavimo
stilių.
Jo elgesys nėra vertinamas
aplinkinių kaip tinkamas, jis netaiko
lyderystės kompetencijų savo
komandos viduje ir santykiuose su
kitomis suinteresuotosiomis šalimis.
Kalba per greitai ir neužbaigtais
sakiniais, naudoja netinkamus
gestus ir „kūno kalbą“.
Panikuoja ir praranda savikontrolę.

4.2.2. Įsitraukimas ir motyvacija
Įsitraukimas – tai asmeninis paties projekto vadovo, projekto vidaus
komandos ir susijusių šalių suinteresuotumas projekto įgyvendinimo sėkme.
Nuo įsitraukimo laipsnio priklauso žmonių tikėjimas projektu ir noras
priklausyti jam. Labai svarbu projekto įgyvendinimui suteikti viziją ir
motyvuoti žmones sujungti pajėgas siekiant bendrų tikslų. Žmonių motyvacija
priklauso nuo to, kaip jie vienas kitą palaiko bei supranta ir sėkmingais, ir
sunkiais projekto įgyvendinimo etapais.
Nuo žmonių, dirbančių su projektu, įsitraukimo ir motyvacijos tikrumo bei
nuoširdumo priklauso gera darbo atmosfera, pačių individų ir bendros
projekto komandos darbo produktyvumo lygis. Projekto vadovas, norėdamas
5 skyrius.
Nuorodos
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tinkamai motyvuoti komandos narį, turi gerai suprasti jo įgūdžių ir patirties
lygį, asmeninį požiūrį, susijusias aplinkybes bei vidinės motyvacijos
elementus.
Galimi proceso etapai
1. Įvairių suinteresuotųjų šalių, dalyvaujančių projekto įgyvendinimo veikloje,
reikalavimų ir susijusių aplinkybių bei individų interesų išsiaiškinimas.
2. Įvairių suinteresuotųjų šalių ir asmenų interesų, kurių verta paisyti, o kurių
vertėtų atsisakyti, išsamus ir detalus nustatymas.
3. Visų šalių interesų įgyvendinimo galimybių vertinimas, sėkmės atvejų
prognozė ir iniciatyvų planavimas.
4. Įvertinimas, kokius projekto aspektus projekto komandos nariai noriai
priima ir jais tiki, bei atidumas stebint komandos narių motyvacijos pokyčius
įgyvendinant projektą.
5. Neatidėliotinas ir adekvatus pasiekimų įvertinimas, pranešimas apie juos
projekto komandai ir (arba) pasiekimų dokumentavimas.
6. Darbo kultūros kūrimas, kai didžiuojamasi projektu ir projekto komandos
pasiekimais, reguliarus grįžtamojo ryšio teikimas projekto komandai ir jos
nariams individualiai bei visų organizacijoje dirbančių su projektu įtraukimas.
7. Galimų pokyčių, susijusių su suinteresuotųjų šalių įsitraukimu ir jų
interesais, suvokimas bei atitinkami veiksmai.
8. Išmoktų pamokų dokumentacija ir taikymas įgyvendinant ateities
projektus.
Aptariami klausimai
Atskaitomybė
Užduočių delegavimas ir teisių suteikimas
Entuziazmas
Motyvavimo modeliai
Komandos formavimas
Pozityvus požiūris
Verbalizacija ir tikslų vizualizavimas
Pagrindinės IPMA lygių kompetencijos
IPMA A lygis: sėkmingai taikė, valdė ir koordinavo įsitraukimo ir motyvacijos
procesus įgyvendinant programą ir tarp programos projektų vadovų projekto
kontekste ir nuolatinės organizacijos viduje. Kandidatas užtikrino
paprogramių ir (arba) projektų vadovų kompetencijų tobulinimą įsitraukimo
5 skyrius.
Nuorodos
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ir motyvacijos srityje. Kandidatas efektyviai taikė įsitraukimo ir motyvacijos
kompetencijas įgyvendinant projektus ar programas.
IPMA B lygis: kandidatas efektyviai taiko įsitraukimo ir motyvacijos
kompetencijas įgyvendinant sudėtingus projektus. Kandidatas koordinavo
projektų (paprojekčių) vadovų įsitraukimo ir motyvacijos įgūdžių tobulėjimą.
IPMA C lygis: kandidatas efektyviai taiko įsitraukimo ir motyvacijos
kompetencijas įgyvendinant riboto sudėtingumo projektus.
IPMA D lygis: kandidatas turi pakankamai žinių apie įsitraukimą ir
motyvaciją.
Pagrindiniai ryšiai
1.2. Suinteresuotosios šalys, 1.3. Projekto reikalavimai ir tikslai, 1.6. Projekto
organizacija, 1.7. Komandinis darbas, 1.10. Apimtis ir rezultatai, 1.11. Laikas
ir projekto etapai, 1.13. Sąnaudos ir finansai, 1.18. Komunikacija, 1.19.
Projekto pradžios valdymas, 1.20. Projekto pabaigos valdymas, 2.3.
Savikontrolė, 2.4. Atkaklumas, 2.5. Atsipalaidavimas, 2.8. Orientacija į
rezultatus, 2.13. Patikimumas, 2.14. Vertybių pripažinimas, 2.15. Etika, 3.1.
Projektinė veikla, 3.2. Programinė veiklas, 3.3. Portfelio veikla, 3.6. Verslo
aplinka, 3.8. Žmonių išteklių valdymas.
Elgsenos modeliai
2.2. ĮSITRAUKIMAS IR MOTYVACIJA
TINKAMAS ELGESYS
Aktyviai valdo įvairių šalių
įsitraukimą.

TOBULINTINAS ELGESYS
Apriboja įsitraukimą į projektą ir
(arba) asmeninius interesus;
nekreipia dėmesio ir nesirūpina
kitų interesais.
Vertina iniciatyvas ir skatina kitų
Toleruoja žmonių iniciatyvumą tik
įsitraukimą.
atliekant konkrečias jiems
priskirtas užduotis; nepripažįsta
iniciatyvos. Nedeleguoja užduočių ir
atsakomybės, prisiskiria visus
nuopelnus sau ir kaltina kitus.
Entuziastingas ir pozityvus, dirba su Žmonėms kuria stresines situacijas,
šypsena ir linkęs padėti, tačiau
didžiausią dėmesį skiria
nenukrypsta nuo bendrų projekto
problemoms ir rizikai arba net yra
tikslų.
entuziastingai dėl jų nusiteikęs,
tačiau nukrypsta nuo bendrų
projekto tikslų.
5 skyrius.
Nuorodos
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Vertina konstruktyvią kritiką kaip
įsitraukimo ir atsidavimo projektui
formą.
Aktyviai valdo motyvavimo
pokyčius ir laipsnį.
Į projekto plano kūrimą ir
įgyvendinimą įtraukia visus
komandos narius.
Demonstruoja realistinį pozityvų
elgesį, visada ieško sprendimo
variantų alternatyvų, kai iškyla
problemų.
Žino, kada ir kokiais būdais įtraukti
kitus.
Rodo savo valią ir atsidavimą
projektui.
Skatina komandos įsitraukimą ir
skirtingų sričių specialistų ar
padalinių bendradarbiavimą.
Kitiems priskiria atsakomybę ir
sprendimų priėmimo laipsnį,
prisiima kaltes, dalijasi pasiekimais
ir garbe.

Netoleruoja kritikos, nepanaudoja
jos projekto sėkmės tikslams.
Nesprendžia situacijos, kai
motyvacijos lygis yra žemas.
Projekto komandą laiko tik projekto
plano vykdytojais, o ne kūrėjais.
Kalba apie problemas
nepasiūlydamas jų sprendimo
variantų; laukia, kol kiti priims
sprendimus.
Dirba vienas.
Greitai pasiduoda ir yra lengvai
demotyvuojamas.
Trukdo konstruktyviam komandos
darbui arba atidėlioja sprendimus,
nesiekia skirtingų sričių specialistų
ar padalinių bendradarbiavimo.
Nedeleguoja užduočių, nuopelnus
prisiima sau, kaltina kitus.

4.2.3. Savikontrolė
Savikontrolė arba savęs valdymas – tai sisteminė ir disciplinuota metodika,
padedanti darbe susidoroti su kasdieninėmis užduotimis, reikalavimų
pokyčiais ir išvengti stresinių situacijų. Projekto vadovas privalo stebėti
streso lygį komandos viduje bei imtis atitinkamų situacijos koregavimo
veiksmų, jeigu numato, kad galima nevaldoma situacija. Tais atvejais, kai
prarandama savikontrolė, projekto vadovas privalo imtis tiesioginių veiksmų,
susijusių su savikontrolę praradusiu asmeniu, tačiau pats turi išlaikyti
savikontrolę.
Efektyviai išnaudojant asmeninius išteklius galima labai pagerinti savo paties
gyvenimo kokybę, užtikrinti asmeninės veiklos sėkmę bei išlaikyti
pusiausvyrą tarp darbo, šeimos ir laisvalaikio. Stresą galima valdyti
sistemingai taikant atitinkamas žinias, patirtį ir metodus. Projekto vadovas
5 skyrius.
Nuorodos
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atsako už savo paties savikontrolę, metodus, kuriais jis užtikrina
savikontrolės išlaikymą komandos darbe bei atskirų komandos narių
savikontrolės išlaikymą.
Galimi proceso etapai
1. Stresinių situacijų analizė: kur ir kaip susidaro stresinės ir savikontrolės
praradimo situacijos?
2. Savo darbo elgesio analizė, nustatymas, dėl kokių priežasčių apima stresas
ir pametama savikontrolė.
3. Atitinkamų išteklių suteikimas projekto (pajėgumas ir gebėjimai)
komandai.
4. Komandos narių stiprybių ir silpnybių analizės parengimas ir individualių
tikslų patiems sau iškėlimas.
5. Stresą mažinančių veiksmų nustatymas.
6. Atviras ir nuoširdus kalbėjimas su susijusiais žmonėmis apie tai, kaip
sumažinti streso lygį.
7. Dalies savo užduočių ir atsakomybės perdavimas kitiems; delegavimas
kitiems su atitinkamu reiklumu, užtikrinant, kad darbai tikrai bus atlikti.
8. Atsakingos ir organizuotos elgsenos išlaikymas ir atitinkamo elgesio
rodymas kitiems.
9. Mokymasis iš stresinių ir savikontrolės praradimo situacijų; žinojimas,
kaip sumažinti tokių situacijų įtaką, kai to prireiks ateityje.
Aptariami klausimai
Požiūris į darbą
Balansas ir prioritetai
Mentalinis modelis
Savęs valdymas
Komandinis darbas
Laiko valdymas
Darbas stresinėmis sąlygomis
Pagrindinės IPMA lygių kompetencijos
IPMA A lygis: kandidatas efektyviai taikė, valdė ir koordinavo savikontrolės
procesus tarp programos ir projekto vadovų projekto kontekste ir nuolatinės
organizacijos viduje. Kandidatas užtikrino paprogramių ir (arba) projektų
vadovų kompetencijos tobulinimą savikontrolės srityje. Kandidatas taikė
savikontrolės kompetencijas įgyvendinant projektus ar programas.
5 skyrius.
Nuorodos
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IPMA B lygis: kandidatas efektyviai taikė savikontrolės kompetenciją
įgyvendinant sudėtingus projektus ir projekto kontekste. Kandidatas
užtikrino paprojekčių vadovų kompetencijos tobulinimą savikontrolės srityje.
IPMA C lygis: kandidatas taikė savikontrolės kompetenciją įgyvendinant
nesudėtingus projektus.
IPMA D lygis: kandidatas turi pakankamai žinių apie savikontrolę.
Pagrindiniai ryšiai
1.1. Projekto valdymo sėkmė, 1.3. Projekto reikalavimai ir tikslai, 1.4. Rizika ir
galimybės, 1.7. Komandinis darbas, 1.9. Projekto struktūra, 1.11. Laikas ir
projekto etapai, 1.12. Ištekliai, 1.15. Pokyčiai, 1.17. Informacija ir
dokumentacija, 2.4. Atkaklumas, 2.5. Atsipalaidavimas, 2.9. Našumas, 2.11.
Derybiniai įgūdžiai, 2.13. Patikimumas, 2.15. Etika, 3.1. Projektinė veikla, 3.9.
Sveikata, sauga ir aplinka, 3.10. Finansinės žinios, 3.11. Teisinės žinios,
Elgesio modeliai
2.3. SAVIKONTROLĖ
TINKAMAS ELGESYS
Kontroliuoja savo emocijas, jį
sunku išvesti iš pusiausvyros.
Teigiamai reaguoja į konstruktyvią
kritiką, ramiai reaguoja į
asmeninius išpuolius, moka atleisti.

Geba diskutuoti su savo komanda
įvairiais klausimais, tarpininkauja,
veda debatus.
Palaiko konstruktyvios kritikos
kultūrą komandos viduje, visada su
visais siekia konsensuso.
Atvirai ir nuoširdžiai kalba apie
savo paties ir kitų stresines
situacijas.
5 skyrius.
Nuorodos

TOBULINTINAS ELGESYS
Pasižymi nuotaikų kaita,
susierzinimu ir neracionalumu,
dažnai praranda savikontrolę.
Įsižeidžia arba ignoruoja kritiką,
agresyviai reaguoja į asmeninius
išpuolius, dažnai elgiasi
emocionaliai ir savęs
nekontroliuodamas; ilgai jaučia
pyktį kitiems.
Nekreipia dėmesio į konfliktus ir jų
nesprendžia, nežino, kas vyksta
neformaliame lygyje, užsiima kitų
kiršinimu ir kurstymu.
Neigia, kad yra konfliktinių situacijų,
imasi jėgos, siekia sunaikinti
priešingai mąstančius, žemina kitus.
Nepripažįsta patiriantis stresą ir
ignoruoja streso simptomus.
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Išlaiko balansą tarp darbo ir
asmeninio gyvenimo.

Yra darboholikas, kreipia dėmesį tik
į atliktus darbus ir neigia asmeninį
gyvenimą.

4.2.4. Atkaklumas
Atkaklumas – tai gebėjimas įtikinamai, tvirtai ir autoritetingai pristatyti savo
nuomonę; šis kompetencijos elementas labai svarbus projektų vadovui, kuris
turi užtikrinti efektyvią komunikaciją tarp projekto komandos ir
suinteresuotųjų šalių, kad projekto eigai darysiantys įtaką sprendimai būtų
priimami turint pakankamai žinių apie jų įtaką ir pasekmes projektui.
Projekto vadovas turi siekti išvengti kitų įtakos ar manipuliacijos, turint tikslų
įpiršti suinteresuotosioms šalims nepalankius sprendimus.
Įtaigumas – tai gebėjimas pasiekti konsensusą vardan bendrų tikslų debatais
ar argumentų svarumu. Įtaigumas praverčia vertingų idėjų palaikymo ir jų
įgyvendinimo procese, t. y. idėjų, kurios gali padėti siekti projekto tikslų.
Įtaigumo gebėjimų prireikia siekiant įtikinti kitus imtis vienokių ar kitokių
veiksmų, kuriuos projektų vadovas siūlo, atsižvelgdamas į projektą.
Atkaklumo ir įtaigos kompetencijas projekto vadovas turi naudoti viso
projekto gyvavimo ciklo metu.
Galimi proceso etapai
1. Projekto tikslų, rezultatų ir tikslų nustatymas.
2. Esamos situacijos analizė, esminių dalykų, kurie galės išprovokuoti
diskusijas bei turės įtakos galutinėms pasekmėms, nustatymas.
3. Faktinių argumentų analizė dėl susidariusios situacijos; pristatymo
parengimas, įskaitant ir argumentavimo strategijas galimų atmetimo
reakcijų atveju.
4. Įsitraukusiųjų į diskusiją nuomonių, interesų ir tarpusavio santykių
įvertinimas.
5. Pasiruošimas susirinkimams, kurių metu sprendžiami probleminiai
klausimai.
6. Savo temos pristatymas ramiai ir su pasitikėjimu.
7. Padėka susirinkimo dalyviams už jų skirtą dėmesį bei indėlį.
8. Atsakingų tarpusavio santykių su suinteresuotosiomis šalimis palaikymas.
9. Nuolatinis mokymasis iš savo patirties ir išmoktų pamokų taikymas
įgyvendinant ateities projektus.
5 skyrius.
Nuorodos
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Aptariami klausimai
Atkaklumas ir įtaigumas
Autoriteto išlaikymas
Diplomatijos įgūdžiai
Derybiniai įgūdžiai
Asmeninės įtikinimo savybės
Asmenybės bruožai
Santykių užmezgimas ir palaikymas
Įtikėjimas savimi
Savikontrolė
Pagrindinės IPMA lygių kompetencijos
IPMA A lygis: kandidatas efektyviai taikė, valdė bei kontroliavo atkaklumo
kompetencijas tarp programos ir projekto vadovų projekto kontekste ir
nuolatinės organizacijos viduje. Kandidatas efektyviai užtikrino paprogramių
ir (arba) projektų vadovų profesinį tobulėjimą atkaklumo kompetencijos
srityje. Kandidatas taikė atkaklumo kompetenciją įgyvendinant projektus ar
programas.
IPMA B lygis: kandidatas sėkmingai taikė ir valdė atkaklumo kompetenciją
įgyvendinant sudėtingą projektą įvairių situacijų metu. Kandidatas užtikrino
paprojekčių vadovų atkaklumo kompetencijos įgūdžių tobulinimą.
IPMA C lygis: kandidatas sėkmingai taikė atkaklumo kompetenciją
įgyvendinant nesudėtingą projektą įvairių situacijų metu.
IPMA D lygis: kandidatas turi pakankamai žinių apie atkaklumo
kompetenciją.
Pagrindiniai ryšiai
1.1 Projekto valdymo sėkmė, 1.2. Suinteresuotosios šalys, 1.3. Projekto
reikalavimai ir tikslai, 1.6. Projekto organizacijas, 1.14. Pirkimas ir sutarčių
sudarymas, 1.18. Komunikacija, 1.19. Projekto pradžios valdymas, 2.1.
Lyderystė, 2.2. Įsitraukimas ir motyvacija, 2.8. Orientacija į rezultatus, 2.11.
Derybiniai įgūdžiai, 2.13. Patikimumas, 2.14. Vertybių pripažinimas, 2.15.
Etika, 3.4. PPP įgyvendinimas, 3.5. Nuolatinė organizacija, 3.6. Verslo aplinka,
3.10. Finansinės žinios, 3.11. Teisinės žinios,
Elgesio modeliai
2.4. ATKAKLUMAS
5 skyrius.
Nuorodos
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TINKAMAS ELGESYS
Praneša savo komandos nariams
apie sprendimus bei priežastis,
nulėmusias vienokių ar kitokių
sprendimų priėmimą.
Tinkamai elgiasi, yra patikimas ir
diskretiškas.
Atidžiai klausosi kitų.
Entuziastingai nuteikia komandos
narius ir juos motyvuoja.
Atviras ir pozityviai nusiteikęs bei
realistinis optimistas.
Geba daryti įtaką kitiems, yra kitų
gerbiamas bei vertinamas.
Atsižvelgia į mažumų nuomones ir
gerbia jas.

TOBULINTINAS ELGESYS
Nepraneša savo komandos nariams
apie sprendimus bei priežastis,
nulėmusias vienokių ar kitokių
sprendimų priėmimą.
Netinkamai elgiasi, nėra patikimas,
nuvilia.
Nepripažįsta kitų indėlio,
pertraukinėja kitus, kalba
netinkamu metu.
Kritikuoja kitus ir nesugeba
motyvuoti.
Iškrenta iš komandos rato,
ignoruoja kitus ir yra pesimistas.
Pernelyg įsigilinęs į save, kiti
neklauso jo nuomonės.
Randa bendrą kalbą tik su
mažumomis arba veikiančios
tvarkos griovėjais.

4.2.5. Atsipalaidavimas
Atsipalaidavimas – tai gebėjimas išvengti įtampos sudėtingų situacijų metu.
Nuo gebėjimo suvaldyti save sudėtingų situacijų metu tiesiogiai priklauso
skirtingų šalių bendradarbiavimo kokybė ir našumas. Atsipalaidavimo
valdymas gali padėti išvengti įtampos įvairių situacijų metu arba suteikti
papildomos energijos grupei žmonių, kai to prireikia.
Kitas svarbus veiksnys projektų valdymo srityje – tai projektų vadovo
gebėjimas atsipalaiduoti, atgauti jėgas, emocinę pusiausvyrą ir pergrupuoti
strategines taktikas po konkretaus stresą sukėlusio įvykio bei užtikrinti, kad
tai pavyksta ir visai jo vadovaujamai komandai.
Stresinių situacijų neįmanoma išvengti įgyvendinant bet kokį projektą.
Tokiais atvejais, kai žmonės praranda savitvardą ir reakcija į situaciją
pasidaro agresyvi bei nevaldoma, projekto sėkmingam įgyvendinimui kyla
rimta grėsmė. Svarbu, kad tokiomis situacijomis projektų vadovas gebėtų
aktyviai reaguoti ir imtis atitinkamų veiksmų padėčiai suvaldyti ir sumažinti
galimą žalą projekto įgyvendinimo sėkmei.

5 skyrius.
Nuorodos
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Atsipalaidavimo įgūdžiams lavinti puikiai padeda komandų formavimo ir
visuomeniniai renginiai. Projektų vadovo pareiga – užtikrinti, kad jam ir jo
komandos nariams pavyktų išlaikyti tinkamą pusiausvyrą darbe, šeimoje ir
laisvalaikio metu.
Galimi proceso etapai
1. Komandos narių įtampos ar nuovargio pastebėjimas laiku.
2. Operatyvus įtampos ar nuovargio priežasčių nustatymas bei jų
pašalinimas; neatidėliotinų veiksmų taikymas siekiant pašalinti problemą.
3. Tais atvejais, kai aplinkybės leidžia padaryti nedidelę pertrauką įtemptoje
situacijoje, padeda atitinkamų veiksmų plano parengimas; atitinkamų
situacijos nutraukimo ir metodų parinkimas (situacijų analizavimo ir
palengvinimo diskusijos bei pokalbiai).
4. Kai įmanoma, situacijų analizavimo diskusijoms ar pokalbiams
pasirenkamos ne darbo aplinkos ar netradicinės vietos, sudarančios sąlygas
sujungti dalyvių tarpusavio bendradarbiavimą su bendravimu ar laisvalaikio
veikla (iškylos, boulingas, važinėjimasis kartingais ir pan.) ir taip išnaudoti
laiką maksimaliam efektui pasiekti.
5. Reguliarus situacijų analizavimas kartu su komandos nariais ir tiesioginis
jų įtraukimas.
6. Išmoktų pamokų dokumentavimas ir patirties taikymas, kai panašios
situacijos iškyla ateityje įgyvendinant projekto etapus.
Aptariami klausimai
Tinkama pusiausvyra tarp darbo, šeimyninio gyvenimo ir laisvalaikio
Sąmoningumas
Reikšmės sumažinimas
Humoras
Vaizduotė
Įžvalgumas
Asmeniniai kontaktai
Savęs suaktyvinimas (energetinis / emocinis)
Pagrindiniai IPMA lygių reikalavimai
IPMA A lygis: kandidatas efektyviai taikė, valdė ir koordinavo atsipalaidavimo
kompetencijos taikymą tarp programos ir projektų vadovų neperžengiant
projekto ribų nuolatinės organizacijos viduje. Kandidatas užtikrino
paprogramės ir (arba) projektų vadovų kvalifikacijos tobulinimą
atsipalaidavimo kompetencijos srityje.
5 skyrius.
Nuorodos
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IPMA B lygis: kandidatas taikė ir efektyviai valdė atsipalaidavimo
kompetencijas sudėtingų projektų įgyvendinimo situacijose projekto
kontekste. Kandidatas užtikrino paprojekčių vadovų kompetencijos
tobulinimą atsipalaidavimo kompetencijos srityje.
IPMA C lygis: kandidatas efektyviai taikė atsipalaidavimo kompetenciją
nesudėtingų projektų įgyvendinimo situacijose.
IPMA D lygis: kandidatas turi pakankamai žinių apie atsipalaidavimą.
Pagrindiniai ryšiai
1.1. Projekto valdymo sėkmė, 1.6. Projekto organizacija, 1.7. Komandinis
darbas, 1.8. Problemų sprendimas, 1.11. Laikas ir projekto etapai, 1.12.
Ištekliai, 2.2. Įsitraukimas ir motyvacija, 2.3. Savikontrolė, 2.6. Atvirumas, 2.7.
Kūrybiškumas, 2.9. Našumas, 2.14. Vertybių pripažinimas, 2.15. Etika, 3.5.
Nuolatinė organizacija.
Elgesio modeliai
2.5. ATSIPALAIDAVIMAS
TINKAMAS ELGESYS
Bendrauja ir veikia atsipalaidavęs,
be įtampos.
Projekto situacijose, kur tinka,
naudoja humorą ar pasakoja
smagias istorijas.
Sugeba reikiamu laiku sumažinti
įtampą.
Geba nujausti kylančią įtampą
sunkių situacijų metu, taiko
netikėtus ir netradicinius metodus
siekdamas pasiekti optimalų
rezultatą kritinėse situacijose.
Tinkamai reaguoja į stresines
situacijas ir sumažina įtampą, kai
įmanoma.

5 skyrius.
Nuorodos

TOBULINTINAS ELGESYS
Yra per daug įsitempęs, kad gebėtų
valdyti sudėtingas situacijas.
Projekto situacijose nenaudoja
humoro, nepasakoja smagių,
atpalaiduojančių istorijų, o jeigu ir
pasakoja, tai dažniausiai netinkamu
metu ar netinkamoje vietoje.
Pablogina sudėtingas situacijas,
reikiamu laiku tinkamai
neįsitraukdamas į vykstančius
procesus.
Nesugeba prognozuoti kylančios
probleminės situacijos, nėra
kūrybiškas spręsdamas kritines
situacijas, geba taikyti tik
tradicinius metodus.
Kelia nereikalingą įtampą ir
nesiekia spręsti krizinių situacijų.
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Geba valdyti savo vidinę savijautą
bei taikyti savęs atpalaidavimo
technikas, kai jaučia artėjančią
stresinę situaciją.
Planuoja ir numato biudžetą
komandos formavimo, socialinei ir
laisvalaikio veiklai, ją derina su
darbine veikla.

Negeba adekvačiai vertinti savo
paties savijautos bei jos
kontroliuoti.
Planuoja ir skiria biudžetą tik su
darbu susijusiai veiklai.

4.2.6. Atvirumas
Atvirumas – tai gebėjimas kitiems perteikti, kad jų nuomonės yra svarbios, ir
taip kitų asmenų indėlį, pasiūlymus bei išreikštą susirūpinimą panaudoti
sėkmingo projekto įgyvendinimo tikslais. Atvirumas yra būtinas siekiant
perimti kitų žinias ir patirtį. Projektų vadovo veikla labai susijusi su įvairių
sričių specialistais, todėl gebėjimas taikyti atvirumo kompetenciją yra labai
svarbus jo darbe.
Dauguma komandos narių yra atskirų sričių specialistai ir turi daug specifinių
žinių, kurių neturi pats projekto vadovas. Komandos narių tarpusavio
santykiai yra pagrįsti pagarba vienas kitam, pasitikėjimu ir patikimumu.
Projektų vadovo pareiga – įdiegti atvirumo politiką tarp komandos narių.
Keliami tokie klausimai: Ar jis, įdiegęs atvirų durų politiką, yra pasiekiamas
kiekvienam komandos nariui? Ar jis naudoja vadovavimo aplankant kiekvieną
kolegą metodą, kad būtų matomas visiems komandos nariams ir su jais visais
palaikytų tiesioginį kontaktą? Kaip dažnai ir kokia informacija jis dalinasi su
savo komandos nariais? Gera praktika būtų dalytis visa su projektu susijusia
informacija, išskyrus slaptus susitarimus ar konfidencialias sutartis. Ar yra
kokių nors kultūrinių priežasčių, dėl kurių atvirumo kultūra negali būti
praktikuojama?
Projektų vadovas turi siekti vengti diskriminacijos dėl amžiaus, lyties,
seksualinės orientacijos, religijos, kultūrinių skirtumų ar neįgalumo.
Galimi proceso etapai
1. Atvirumo politikos parengimas.
2. Darbo dienos pradžia neformalaus kontakto užmezgimu telefonu ar „akis į
akį“ susitikimų metu.
3. Gaunamos informacijos vertinimas bei savo nuomonės aptariamu
klausimu išsakymas.
5 skyrius.
Nuorodos
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4. Atvirų klausimų naudojimas.
5. Sąlygų atvirumui tarp komandos narių skatinti sukūrimas.
6. Įvertinimas ir viešas pagyrimas asmens, kuris savo iniciatyva prisidėjo
prie projekto sėkmės, kad visi komandos nariai žinotų, jog teigiamos
iniciatyvos yra skatinamos.
7. Mokymasis iš kiekvienos situacijos ir nuolatinis atvirumo technikų
tobulinimas.
Aptariami klausimai
Pasiekiamumas
Plati neprojektinio valdymo patirtis ir žinios
Lankstumas
Atvirumas amžiaus, lyties, seksualinės orientacijos, religijos, kultūrinių
skirtumų ir neįgalumo atžvilgiu
Skaidrumas
Pagrindiniai IPMA lygių reikalavimai
IPMA A lygis: kandidatas parodė efektyvų atvirumo kompetencijos taikymą
tarp programos ar projektų vadovų projekto kontekste ir nuolatinės
organizacijos viduje. Kandidatas efektyviai užtikrino paprogramės ir (arba)
projektų vadovų kompetencijos tobulinimą atvirumo srityje. Kandidatas taikė
atvirumo kompetenciją įgyvendinant projektus ar programas.
IPMA B lygis: kandidatas efektyviai taikė atvirumo kompetenciją sudėtingų
projektų įgyvendinimo situacijose. Kandidatas koordinavo projektų
(paprojekčių) vadovų atvirumo įgūdžių tobulėjimą.
IPMA C lygis: kandidatas efektyviai taikė atvirumo kompetenciją nesudėtingų
projektų įgyvendinimo situacijose.
IPMA D lygis: kandidatas turi pakankamai žinių atvirumo kompetencijos
srityje.
Pagrindiniai ryšiai
1.1. Projekto valdymo sėkmė, 1.2. Suinteresuotosios šalys, 1.3. Projekto
reikalavimai ir tikslai, 1.5. Kokybė, 1.8. Problemų sprendimas, 1.18.
Komunikacija, 1.19. Projekto pradžios valdymas, 2.1. Lyderystė, 2.5.
Atsipalaidavimas, 2.7. Kūrybiškumas, 2.11. Derybiniai įgūdžiai, 2.12.
Konfliktai ir krizės, 2.14. Vertybių pripažinimas, 3.3. Portfelio veikla, 3.4. PPP
įgyvendinimas, 3.6. Verslo aplinka.
Elgesio modeliai
5 skyrius.
Nuorodos
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2.6. ATVIRUMAS
TINKAMAS ELGESYS
Yra lankstus, lengvai prisitaiko prie
pokyčių visada atsižvelgdamas į
projekto tikslus.
Yra atviras amžiaus, lyties,
seksualinės orientacijos, religijos,
kultūriniams ir neįgalumo
skirtumams bei juos toleruoja.
Suburia komandą bendradarbiauti
ir puikiai koordinuoja komandinį
darbą.
Turi plačią ne projektų valdymo
patirtį bei žinias ir geba pateikti
informaciją visiems suprantamai,
aiškiai („jų kalba“).
Skatina atvirumą sukurdamas ir
palaikydamas gerą darbo
atmosferą, skirdamas asmeninį
dėmesį kolegoms, savo ir
komandos narių išvaizdai bei
aprangai.
Išlaiko atvirą ir optimistinį požiūrį,
yra realistinis optimistas.
Nuteikia ir įkvepia pasitikėjimą,
kuria geros valios prisotintą darbo
atmosferą tarp komandos narių.
Aktyviai ir pozityviai
bendradarbiauja su kolegomis,
visada yra kitų lengvai pasiekiamas.
Puikiai valdo visas
suinteresuotąsias šalis, palaiko
formalius ir neformalius santykius
su visomis susijusiomis šalimis.
Vienodai pozityviai priima visus
komandos narius, toleruoja tuštybę,
stimuliuoja keitimąsi nuomonėmis
5 skyrius.
Nuorodos

TOBULINTINAS ELGESYS
Yra užsispyręs, atgrasus ir bijo
pokyčių, pamiršta projekto tikslus.
Ignoruoja amžiaus, lyties,
seksualinės orientacijos, religijos,
kultūrinius ir neįgalumo skirtumus.
Vadovauja užduočių delegavimo ir
kontrolės principu, į savo komandą
žiūri kaip į mašiną.
Nemoka savęs išreikšti
atsižvelgdamas į kitų mentalitetą
bei prigimtį, tad nėra gerai ir
aiškiai suprantamas savo
komandos narių.
Neskatina atvirumo kultūros tarp
komandos narių, nekreipia
dėmesio į savo išvaizdą ir aprangą,
kitiems su juo nėra malonu dirbti.
Yra pesimistas, nekreipia dėmesio į
kitus, yra nusišalinęs nuo
komandos narių.
Nekelia pasitikėjimo.
Laukia iniciatyvų iš kitų, yra
užsidaręs ir dvejojantis.
Nesugeba valdyti suinteresuotųjų
šalių, vengia su jomis kontakto,
neskiria laiko neformaliems
kontaktams užmegzti.
Kitiems demonstruoja savo
viršenybę, turi žinių tik apie
koncepcijas; mano, kad pats
geriausiai viską išmano ir
14
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tarp komandos narių bei skatina
aktyviai bendradarbiauti.
Priima ir gerbia mažumas, leidžia
kitiems pasižymėti ir pelnyti
sėkmės trofėjų.

nesikreipia į kitų sričių specialistus
siekdamas jų indėlio.
Elgiasi ir vadovauja pagal
egzistuojančios valdžios principą.

4.2.7. Kūrybiškumas
Kūrybiškumas – tai gebėjimas mąstyti ir veikti originaliai bei turėti lakią
vaizduotę. Projektų vadovas skatina ir sėkmingai panaudoja kitų komandos
narių kūrybiškumą, visos komandos kaip vieneto kūrybiškumą bei
organizacijos, kurioje komanda dirba, kūrybiškumą įgyvendindamas projektą.
Projektų vadovas turi skatinti, stimuliuoti, dokumentuoti, vertinti ir veikti,
atsižvelgdamas į komandos narių teikiamas kūrybiškas idėjas, kurios gali
padėti sėkmingai įgyvendinti projektą. Dažnai tam, kad komanda priimtų
siūlomas kūrybiškas ir netradicines idėjas, svarbu, kad pats idėjų autorius jas
efektyviai pristatytų komandos nariams. Kai kurie komandos nariai visada
parems ir patobulins idėją, kad didesniam ratui komandos narių ji taptų
patraukli. Kūrybiškumas – viena iš pagrindinių kompetencijų, lemiančių
sėkmingą projekto įgyvendinimą. Kūrybiškumo įgūdžiai padeda projekto
vadovui išvengti problemų ir motyvuoja komandos narius bendrame jų darbe
siekiant, kad pagrindinė kūrybinė idėja taptų realiai įgyvendinama.
Tais atvejais, kai iškyla problema, projektų vadovas turi spręsti, ar kūrybiškas
požiūris padės konkrečioje situacijoje rasti tinkamą sprendimą. Jeigu projektų
vadovas nusprendžia, kad kūrybinis sprendimas yra tinkamas, tada jis
sprendžia dėl tinkamų metodų pasirinkimo. Dažnai labai naudingos būna
„smegenų šturmo“ sesijos, kurių metu komandos nariai ir organizacijos
darbuotojai keičiasi skirtingomis mintimis bei idėjomis, o tada jas plėtoja ir
vertina. Daugiausiai lūkesčių keliančios idėjos yra toliau tobulinamos, o vėliau
iš jų atrenkamos pačios geriausios. Nesvarbu, kokie metodai naudojami
siekiant rasti kūrybingą sprendimą, tačiau visais atvejais svarbu sprendžiamą
klausimą įvertinti iš skirtingų perspektyvų, sujungiant skirtingas priemones,
žinias, sveiką protą, intuiciją, patirtį ir galimo sprendimo taikymo galimybes.
Kūrybiškumą galima būtų apibūdinti taip: „Siekti to, kas nepasiekiama ir
pasiekti tai, kas neįmanoma!“ Kūrybiškumą projekto komanda turėtų taikyti
atsargiai, kad nebūtų nukrypstama nuo projekto esmės.
5 skyrius.
Nuorodos
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Galimi proceso etapai
1. Probleminių situacijų identifikavimas, galimų iššūkių analizavimas arba
naujų koncepcijų vystymo poreikio nustatymas ir situacijų, kurioms tinka
kūrybiniai sprendimai, išsiaiškinimas.
2. Komandos narių ar asmenų iš išorės organizacijos, kurie gali padėti rasti
kūrybiškų sprendimų, nustatymas.
3. Pasirinktų asmenų subūrimas, problemos, kuriai spręsti reikalingas
kūrybiškas sprendimas, pristatymas jiems ir prašymas sugeneruoti
kūrybinių idėjų.
4. Kuo didesnio skaičiaus idėjų inicijavimas ir skatinimas; visų idėjų
priėmimas, iš karto jų neatmetant ir nenagrinėjant.
5. Kiekvienos idėjos privalumų aptarimas ir idėjų svarbos nustatymas.
6. Geriausių idėjų įgyvendinimo ir jų poreikio aptarimas bei sprendimas dėl
jų įgyvendinimo.
7. Pasirinkto sprendimo planavimas ir įgyvendinimas.
8. Išmoktų pamokų taikymas panašiose situacijose ateityje įgyvendinant
projektus.
Aptariami klausimai
Kūrybiškumo technikos
Emocinis intelektas
Holistinis mąstymas
Vaizduotė
Intuicija
Naujos kombinacijos
Optimizmas
Tikslų įvardijimas ir vizualizavimas
Pagrindinės IPMA lygių kompetencijos
IPMA A lygis: kandidatas efektyviai taikė, valdė ir koordinavo kūrybiškumo
kompetencijas tarp programos ir projekto vadovų projekto kontekste
nuolatinės organizacijos viduje. Kandidatas sėkmingai užtikrino paprogramės
ir (arba) projekto vadovų kompetencijos tobulinimą kūrybiškumo valdymo
procesų srityje. Kandidatas taikė kūrybiškumo kompetenciją įgyvendinant
projektus ar programas.
IPMA B lygis: kandidatas taikė ir efektyviai valdė kūrybiškumo kompetenciją
sudėtingų projektų įgyvendinimo situacijose projekto kontekste. Kandidatas
sėkmingai užtikrino paprojekčių vadovų kūrybiškumo kompetencijos
tobulinimą.
5 skyrius.
Nuorodos
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IPMA C lygis: kandidatas efektyviai taikė kūrybiškumo kompetenciją
nesudėtingų projektų įgyvendinimo situacijose.
IPMA D lygis: kandidatas turi pakankamai žinių, susijusių su kūrybiškumo
kompetencija ir jos taikymu projektų valdymo srityje.
Pagrindiniai ryšiai
1.2. Suinteresuotosios šalys, 1.4. Rizika ir galimybės, 1.6. Projekto
organizacija, 1.8. Problemų sprendimas, 1.9. Projekto struktūra, 1.15.
Pokyčiai, 1.18. Komunikacija, 1.19. Projekto pradžios valdymas, 2.5.
Atsipalaidavimas, 2.6. Atvirumas, 2.8. Orientacija į rezultatus, 2.10.
Konsultavimas, 3.1. Projektinė veikla, 3.6. Verslo aplinka, 3.7. Sistemos,
produktai ir technologijos.
Elgesio modeliai
2.7. KŪRYBIŠKUMAS
TINKAMAS ELGESYS
Yra kūrybiškas, atviras iššūkiams ir
naujoms idėjoms.
Optimistiškai nusiteikęs, kad naujos
idėjos padės rasti daugiau situacijų
sprendimo variantų.
Sugeba numatyti skirtumus tarp
naujai pasiūlytų idėjų realaus
įgyvendinimo galimybių, tačiau
vertina komandos narių išsakytas
skirtingas nuomones.
Randa sprendimų, taikydamas
naujas koncepcijas, priemones ir
vadovaudamasis sveiku protu.
Skatina savo komandos narius
siūlyti naujas neišbandytas idėjas,
greitai atpažįsta naujas galimybes ir
efektyviai sukuria sklandžius būdus
bei priemones geriausiam situacijų
5 skyrius.
Nuorodos

TOBULINTINAS ELGESYS
Naudoja tik žinomus ir patikrintus
sprendimus, su nepasitikėjimu
vertina naujus ir neišbandytus
metodus.
Atmeta idėjas iš karto kaip
neįgyvendinamas net jų neįvertinęs.
Nesugeba integruoti skirtingų
koncepcijų dėl bendrų projekto
tikslų. Pasirenka prieštaringus ir
tarpusavyje nesusijusius
sprendimus bei taip suskaldo
komandą.
Naujų koncepcijų ir priemonių
nepripažįsta kaip tinkamo būdo
sunkioms situacijoms spręsti;
nesivadovauja sveiko proto
įžvalgomis.
Visada ieško tik patikrintų ir
išbandytų sprendimų; siekdamas
tinkamai ir efektyviai suvaldyti
procesus, piktinasi dėl neaiškių
situacijų ir netaiko kūrybiškų
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sprendimo variantui identifikuoti.
Aktyviai kontroliuoja projekto
visumos eigą ir pokyčių valdymą.
Įdėmiai atsižvelgia į visus fizinius ir
emocinius kriterijus, problemoms
spręsti vadovaujasi intuicija ir
pozityviomis nuostatomis siekia
palaikyti gerus tarpusavio
santykius.
Įsiklauso į kitų ir savo paties
intuiciją bei segmentuoja savo
paties idėjas kaip kūrybiškumo
šaltinį.
Taiko netradicinius metodus
projekto įgyvendinimo sėkmei
užtikrinti. Priima ir vykdo
kūrybiškus sprendimus, siekdamas
sumažinti riziką įgyvendinant
projektą.

sprendimų.
Atmeta viską, kas netelpa į formaliai
praktikuojamus metodus.
Priima tik tai, ką galima iš anksto
sumodeliuoti ir prognozuoti, neigia
intuiciją ir jausmus. Naudoja tik
argumentavimo ir funkcinių ryšių
technikas.
Atmeta intuiciją.

Visada priima situaciją tokią, kokia
ji yra dabartiniu momentu, netgi
jeigu tai kelia rimtą grėsmę pačiam
projektui. Vengia rizikos.

4.2.8. Orientacija į rezultatus
Orientacija į rezultatus reiškia komandos narių gebėjimą siekti pagrindinių
projekto tikslų taip, kad būtų pasiektas optimalus rezultatas, tenkinantis visas
suinteresuotąsias šalis. Projekto vadovas turi užtikrinti, kad projekto
rezultatas tenkintų visas susijusias šalis.
Visi pirmiau išdėstyti reikalavimai yra taikytini įgyvendinant visus projekto
vykdymo etapus. Projekto vadovas turi ne tik visada sutelkti dėmesį į
kertinius projekto rezultatus, labai svarbu, kad jis būtų atidus stebėdamas ir
reaguodamas į bet kokius etinius, teisinius ar aplinkosauginius pokyčius,
kurie gali vienaip ar kitaip daryti įtaką projekto įgyvendinimo procesui.
Bendri projekto rezultatai gali būti skirstomi į tiesiogiai su projekto
įgyvendinimu susijusius rezultatus ir rezultatus, darančius įtaką klientams
(juos pritraukiant ir išlaikant), žmonių ištekliams bei rezultatams, darantiems
įtaką kiekvienos iš suinteresuotųjų šalių įsitraukimo lygiui. Tokiu būdu
skirtingi rezultatai, kurių siekiama atsižvelgiant į skirtingas suinteresuotųjų
šalių grupes, gali būti iš anksto apibrėžti projekto įgyvendinimo pradžioje.
Projekto vadovo pareiga kontroliuoti ir prižiūrėti šių rezultatų siekimą, kad
užtikrintų sėkmingų sprendimų baigtį projekto įgyvendinimo procese. Ši
5 skyrius.
Nuorodos
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kompetencija projektų valdymo srityje yra labai glaudžiai susijusi su projekto
valdymo sėkme.
Projekto vadovui mokama ne dėl to, kad jis labai sunkiai dirba, ne dėl planų ar
ataskaitų, kurias jis teikia, ar dėl to, kad jis užtikrina intensyvų visų kitų
komandos narių darbą. Jam mokama, kad projektas būtų realiai įgyvendintas
ir projekto rezultatai būtų pasiekti. Kad projektų vadovas pasiektų rezultatus,
kurių reikalauja suinteresuotosios šalys, jis turi išsiaiškinti, ką skirtingi
projekto dalyviai asmeniškai tikisi gauti iš įgyvendinamo projekto. Projekto
vadovas, atsižvelgdamas į komandos narių lūkesčius, turi gebėti
nepriekaištingai valdyti projekto vystymosi procesus įgyvendinant projektą
bei valdyti savo komandos narių veiklą, asmeninius veiksmus, tobulinimąsi.
Galimi proceso etapai
1. Projekto rezultatų, kurių tikisi visos suinteresuotosios šalys, tikslus ir
konkretus apibrėžimas (tikslai, rezultatai).
2. Rezultatų išskaidymas skirtingoms klientų, projekto komandos ir kitų
suinteresuotųjų šalių grupėms.
3. Tikslus visų suinteresuotųjų šalių interesų, kurie nesusieti su projekto
tikslais ir konkrečiais rezultatais, kurie turės būti pasiekti įgyvendinant
projektą, išskyrimas.
4. Projekto kritinių taškų nustatymas, nurodymas suinteresuotosioms šalims
ir šių taškų oficialus patvirtinimas.
5. Projekto verslo plano parengimas ir greitai pasiekiamų tikslų numatymas.
Plano komunikacija ir patvirtinimas.
6. Patvirtintų procesų pakartotinis vykdymas, siekiant efektyviai valdyti
riziką, išnaudoti galimybes bei siekti tikslų.
7. Nuolatinio tobulinimosi proceso vykdymas, teikiant grįžtamojo ryšio
ataskaitas suinteresuotosioms šalims apie projekto įgyvendinimo eigą.
8. Gerosios projekto įgyvendinimo patirties ir pasiektų rezultatų perdavimas
suinteresuotosioms šalims, ypač daug dėmesio skiriant greitosioms
pergalėms aptarti ir analizuoti.
9. Projekto įgyvendinimo procesų ir pasiektų rezultatų vertinimas ir analizė
pagal iš anksto nustatytus parametrus.
10. Išmoktų pamokų dokumentacija ir taikymas įgyvendinant ateities
projektus.
Aptariami klausimai
Nuolatinis tobulinimas
Komunikacija
5 skyrius.
Nuorodos
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Delegavimas
Našumas
Verslumas
Socialinių, techninių ir aplinkosauginių aspektų integravimas
Suinteresuotųjų šalių lūkesčių valdymas
Rizikos, pokyčių valdymas ir konfigūracija
Pagrindinės IPMA lygių kompetencijos
IPMA A lygis: kandidatas efektyviai taikė, valdė ir kontroliavo orientavimosi į
rezultatus kompetenciją programos ir projektų vadovams projekto kontekste
ir nuolatinės organizacijos viduje. Kandidatas puikiai užtikrino paprogramių
ir (arba) projektų vadovų kompetencijų tobulinimą orientacijos į rezultatus
srityje. Kandidatas pats sėkmingai taikė orientavimosi į rezultatus
kompetenciją įgyvendinant projektus ar programas.
IPMA B lygis: kandidatas efektyviai ir sėkmingai taikė bei valdė orientavimosi
į rezultatus kompetenciją sudėtingų projektų valdymo situacijose projekto
kontekste. Kandidatas užtikrino paprojekčių vadovų kompetencijų
tobulinimą orientavimosi į rezultatus srityje.
IPMA C lygis: kandidatas efektyviai ir sėkmingai taikė bei valdė orientavimosi
į rezultatus kompetenciją nesudėtingų projektų valdymo situacijose projekto
kontekste.
IPMA D lygis: kandidatas turi pakankamai žinių apie orientavimosi į
rezultatus kompetenciją.
Pagrindiniai ryšiai
1.1. Projekto valdymo sėkmė, 1.2. Suinteresuotosios šalys, 1.3. Projekto
reikalavimai ir tikslai, 1.5. Kokybė, 1.8. Problemų sprendimas, 1.10. Apimtis ir
rezultatai, 1.14. Pirkimas ir sutarčių sudarymas, 1.15. Pokyčiai, 1.16. Kontrolė
ir atskaitomybė, 1.20. Projekto pabaigos valdymas, 2.1. Lyderystė, 2.2.
Įsitraukimas ir motyvacija, 2.4. Atkaklumas, 2.9. Našumas, 2.10.
Konsultavimas, 2.13. Patikimumas, 3.2. Programinė veiklas, 3.3. Portfelio
veikla, 3.4. PPP įgyvendinimas, 3.5. Nuolatinė organizacija, 3.6. Verslo aplinka,
3.10. Finansinės žinios.
Elgesio modeliai
2.8. ORIENTACIJA Į REZULTATUS
TINKAMAS ELGESYS
Elgiasi kaip verslininkas.
5 skyrius.
Nuorodos

TOBULINTINAS ELGESYS
Vos spėja vytis kitus verslo žaidėjus.
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Geba pasiekti tikslus.
Nuolat ieško būdų procesams
tobulinti ir siekia pakeisti esamą
situaciją.
Visada atviras naujoms
galimybėms, tačiau įvertina ir
galimą riziką.
Nuolat pasiruošęs išbandyti naujas
galimybes, realiai įvertinti galimas
grėsmes ir riziką.
Nuolat stebi naujus rinkos pokyčius
bei naujas galimybes (naujos
technologijos, rinkos, konkurentai
ir kt.), darančias įtaką įgyvendinant
projektą, atitinkamai reaguoja į
pokyčius.
Aktyviai valdo suinteresuotąsias
šalis.
Atvirai ir siekdamas konsensuso
valdo visų lūkesčius, reaguoja į
susijusių šalių lūkesčius ar net juos
viršija.
Nepraleidžia pro savo akis detalių,
bet dėl to nenukenčia bendras
projekto valdymas.

Neįgyvendina numatytų tikslų.
Nuolat susitaiko su esamais įvykiais.
Nesiekia pagerinti esamos padėties.
Nėra kūrybiškas ieškant problemų
sprendimų. Po kiekvienos kilusios
problemos keičia komandos darbo
struktūrą.
Vengia rizikos ir ignoruoja naujas
galimybes.
Dirba numatytuose ir patikrintuose
rėmuose, praleidžia naujos plėtros
bei vystymosi galimybes;
įgyvendinant projektą neišnaudoja
naujai kylančių plėtros galimybių.
Neatsižvelgia į suinteresuotąsias
šalis bei jų lūkesčius.
Neaiškiai išdėsto komandos
nariams ar suinteresuotosioms
šalims savo lūkesčius arba kelia per
aukštus reikalavimus.
Nesugeba pastebėti svarbių detalių,
nesugeba susikoncentruoti ties
pagrindiniais projekto tikslais.

4.2.9. Našumas
Našumas – tai gebėjimas panaudojant laiko ir kitus išteklius, ekonomiškai ir
efektyviai sąnaudų prasme siekti projekto rezultatų, susijusių šalių interesų
bei jų lūkesčių išpildymo. Tai taip pat apima gebėjimą projekto rezultatams
pasiekti naudoti pačius tinkamiausius metodus, sistemas ir procedūras.
Našumas yra vienas iš esminių projektų valdymo komponentų, jeigu ši
kompetencija yra taikoma tinkamais projekto įgyvendinimo momentais. Kad
būtų garantuotas optimalus visų projekto išteklių panaudojimas, svarbu
užtikrinti, kad būtų parengtas detalus projekto įgyvendinimo planas, darbo
laiko ir atskirų veiksmų bei darbų sąnaudų detalizavimas. Siekiant užtikrinti
garantijas, kad projekto rezultatai būtų pasiekti efektyviai ir per numatytą
laiką labai svarbu, kad našumas taptų organizacijos, projekto komandos ir
paties projekto vadovo vidine kultūra. Jeigu reikia, našumo įgūdžius galima
5 skyrius.
Nuorodos
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tobulinti organizuojant mokymą ir pasitelkiant praktinių konsultantų
pagalbą.
Galimi proceso etapai
1. Aktyvus įgyvendinant projektus, programas ar portfelius taikomų metodų,
sistemų, procesų ir struktūrų tobulinimas.
2. Būtinų veiksmų planavimas, apsirūpinimas reikiamais ištekliais bei jų
priskyrimas konkrečioms užduotims, kai kada įvertinant ir nenumatytus
atvejus.
3. Prioritetų išskyrimas, galimų pokyčių laiko, finansų ar kitų aspektų
atžvilgiu įgyvendinant projektą, programas ar portfelius numatymas.
4. Tinkamų išteklių ir energiją tausojančių technologijų integravimas į
projekto įgyvendinimo procesą ir projekto įgyvendinimo išorinių sąnaudų
įvertinimas.
5. Vykdomų darbų stebėjimas ir kontrolė, nuolatinės pastangos ieškoti naujų
būdų, siekiant tausoti išteklius taip, kad nenukentėtų kokybė.
6. Atliktų darbų vertinimas ir panaudotų išteklių apskaita bei palyginimas su
projekto plane numatytomis vertėmis.
7. Išteklių, kurių reikės sėkmingam projekto įgyvendinimui užtikrinti,
įvertinimas.
8. Komunikavimas, jeigu įvertinus padėtį paaiškėja, kad planuotų išteklių
neužteks, ir sprendimo alternatyvų pateikimas.
9. Realiai panaudotų išteklių įvertinimas projekto įgyvendinimo pabaigoje ir
panašių užduočių pakartotinis planavimas atsižvelgiant į naujus skaičius.
Nuolatinis procesų tobulinimas.
10. Palyginamųjų įžvalgų dokumentavimas ir komunikavimas siekiant
išmoktas pamokas bei įgytą patirtį pritaikyti įgyvendinant ateities projektus
ar vykdant esamo projekto tolimesnius etapus.
Aptariami klausimai
Lyginamoji analizė ir matavimai
Kompromisai
Nenumatytų aplinkybių valdymas
Nuolatinis tobulinimas
Gyvavimo ciklo sąnaudos
Produktyvumas
Ištekliai ir energijos vartojimo našumas
Socialinės ir aplinkos sąnaudos
Pagrindinės IPMA lygių kompetencijos
5 skyrius.
Nuorodos
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IPMA A lygis: kandidatas efektyviai taikė, valdė ir koordinavo našumo
kompetenciją kartu su programų ir projektų vadovais projekto kontekste ir
nuolatinės organizacijos aplinkoje. Kandidatas sėkmingai užtikrino
paprogramių ir (arba) projektų vadovų kvalifikacijos tobulinimą našumo
kompetencijos srityje. Kandidatas taikė našumo kompetenciją įgyvendinant
projektus ar programas.
IPMA B lygis: kandidatas efektyviai taikė ir valdė našumo kompetenciją
įgyvendinant sudėtingus projektus. Kandidatas tinkamai užtikrino
paprojekčių vadovų kvalifikacijos tobulinimą našumo kompetencijos srityje.
IPMA C lygis: kandidatas efektyviai taikė našumo kompetenciją įgyvendinant
nesudėtingus projektus.
IPMA lygis: turi pakankamai žinių apie našumo kompetenciją.

Pagrindiniai ryšiai
1.6. Projekto organizacija, 1.8. Problemų sprendimas, 1.9. Projekto struktūra,
1.10. Apimtis ir rezultatai, 1.11. Laikas ir projekto etapai, 1.13. Sąnaudos ir
finansai, 1.15. Pokyčiai, 1.16. Kontrolė ir atskaitomybė, 1.18. Komunikacija,
2.3. Savikontrolė, 2.5. Atsipalaidavimas, 2.8. Orientacija į rezultatus, 2.10.
Konsultavimas, 2.11. Derybiniai įgūdžiai, 3.6. Verslo aplinka, 3.7. Sistemos,
produktai ir technologijos.
Elgesio modeliai
2.9. Našumas
TINKAMAS ELGESYS
Aiškiai išdėsto projekto našumo
kriterijus ir atitinkamai elgiasi.

Geba efektyviai deleguoti užduotis
ir pasitiki kitais komandos nariais;
valdo vadovaudamasis išimties
principu.
Tinkamai valdo pokyčius; apie
planų pokyčius informuoja kiek
5 skyrius.
Nuorodos

TOBULINTINAS ELGESYS
Neaiškiai komunikuoja arba visai
neįvardija komandos nariams
našaus darbo principų bei kriterijų,
savo elgesiu nedemonstruoja
našaus darbo pavyzdžio.
Visas užduotis bando atlikti pats ir
nepasitiki komandos nariais.
Negeba deleguoti užduočių.
Žada įdiegti naujas funkcijas bei
naujus tikslus rezultatams pasiekti,
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įmanoma anksčiau, teikia siūlymus
ir pristato alternatyvius modelius.
Profesionaliai suvaldo projekto
įgyvendinimo eigą ir kontrolę.

Punktualiai pradeda susirinkimus ir
baigia iš anksto planuotu laiku arba
kiek įmanoma anksčiau.
Nuolat siekia tobulinti procesus;
stimuliuoja komandos narius
ieškoti procesų tobulinimo
sprendimų ir juos siūlyti.
Turi pakankamai energijos ir
užsispyrimo įgyvendinti pradėtus
darbus bei planus.
Sukuria entuziastingą atmosferą
tarp kolegų, skatina pozityvias
iniciatyvas ir yra atviras
konstruktyviai kritikai.
Pastebi neoptimalų išteklių
naudojimą ir imasi atitinkamų
veiksmų situacijai keisti.
Profesionaliai užtikrina našų savo ir
komandos narių darbą.

neužtikrindamas, kad visi pokyčiai
realiai gali būti įgyvendinti ir (arba)
neskirdamas papildomų išteklių.
Įtraukia netikėtus projekto
įgyvendinimo planų pokyčius ir
pristato juos per vėlai. Vadovybė
jaučia, kad projekto įgyvendinimas
nėra tinkamai kontroliuojamas.
Atvyksta vėluodamas į
susirinkimus, juos per ilgai užtęsia.
Nesidomi ir neskatina siekti
procesų tobulinimo; jam lengva
įtikti.
Dirba ir reaguoja į aplinką per lėtai,
neturi kantrybės, lengvai pasiduoda.
Negeba motyvuoti komandos narių,
nepagrįstai kitus kritikuoja, tačiau
pats netoleruoja kritikos savo
atžvilgiu.
Nekreipia dėmesio į komandos
narių nepakankamą užimtumą ir
laiko švaistymą, nereaguoja į
pavojaus signalus, siunčiamus iš
kitų komandos narių.
Nemoka užtikrinti savo ir kitų
žmonių efektyvaus darbo, verčia
darbuotojus daryti klaidas.

4.2.10. Konsultavimas
Konsultavimas – tai gebėjimas įtikinėti, pateikti stiprius argumentus,
įsiklausyti į priešingas nuomones, derėtis ir rasti sprendimus. Tai
apsikeitimas nuomonėmis projekto įgyvendinimo klausimais. Atsižvelgiant į
sisteminį ir struktūrinį mąstymą, turimų duomenų analizę ir argumentus bei
galimų scenarijų prognozę, priimami šalims priimtini sprendimai.
Konsultavimo metu atsiskleidžia skirtingos šalių nuomonės. Tai labai
naudinga norint įvertinti skirtingus projekto dalyvių vaidmenis. Pagrįsti
5 skyrius.
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argumentai gali padėti asmeniui pakeisti savo nuomonę ir kitaip įvertinti
situacijas įvairiose srityse bei rasti teisingus sprendimus. Konsultavimo metu
paaiškėja abejonės dėl prognozuotų išvadų ir planuotų sprendimų, kurie
projekto įgyvendinimo pradžioje galėjo būti pagrįsti tik bendrais
pastebėjimais ar prielaidomis. Logiški klausimai ir pagrįsti sprendimai gali
būti daug lengviau perteikiami projekto organizacijoje. Tai sudaro sąlygas
pasiekti daug tiksliau prognozuojamų rezultatų ir valdyti jų įgyvendinimo
procesą. Projekto valdymas turi būti pagrįstas struktūra ir logiškais
sprendimais, tačiau, jeigu šie metodai taikomi labai griežtai ir per daug
formaliai, tai gali apsunkinti patį projekto įgyvendinimo etapą.
Galimi proceso etapai
1. Situacijos ir konteksto analizė.
2. Tikslų nustatymas ir (kitų galimų geriausių) sprendimo variantų
numatymas, atsižvelgimas į kitų tikslus ir argumentus.
3. Įsiklausymas į kitų argumentus.
4. Vienijančių ir išskiriančių veiksnių išskyrimas bei įvertinimas.
5. Problemos identifikavimas, sprendimų suradimas ir (arba) atitinkamų
veiksmų, gerinančių situaciją, inicijavimas.
6. Nuomonių skirtumų mažinimas (konsensuso ieškojimas) arba susitarimas
dėl skirtingo požiūrio bei įsivaizdavimo, kaip reikėtų spręsti tam tikrus
klausimus.
7. Galimų pasekmių įvertinimas; dokumentacija ir komunikacija.
8. Išmoktų pamokų taikymas įgyvendinant ateities projektus arba šiuo metu
vykdomo projekto tolesnius etapus.
Aptariami klausimai
Argumentavimas
Konfrontacija
Konsultavimo metodai ir technikos
Abipusės naudos situacijų modeliavimas ir kūrimas
Diplomatiškumas
Derybiniai įgūdžiai
Argumentavimas
Scenarijaus planavimas
Sistemiškas ir struktūriškas mąstymas
Sistemų inžinerija
Pagrindinės IPMA lygių kompetencijos
5 skyrius.
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IPMA A lygis: kandidatas efektyviai konsultavo programų ir projektų vadovus
projekto kontekste nuolatinės organizacijos viduje. Kandidatas užtikrino
paprojekčių vadovų kompetencijos tobulinimą konsultavimo srityje.
Kandidatas sėkmingai taikė konsultavimo kompetenciją projektų ir programų
įgyvendinimo veikloje.
IPMA B lygis: kandidatas sėkmingai konsultavo sudėtingo projekto situacijų
metu projekto kontekste. Kandidatas užtikrino paprojekčių vadovų
kompetencijos tobulinimą konsultavimo srityje.
IPMA C lygis: kandidatas efektyviai konsultavo nesudėtingo projekto
situacijose.
IPMA D lygis: kandidatas turi pakankamai žinių apie konsultavimo
kompetenciją.
Pagrindiniai ryšiai
1.5. Kokybė, 1.6. Projekto organizacija, 1.8. Problemų sprendimas, 1.10.
Apimtis ir rezultatai, 1.11. Laikas ir projekto etapai, 1.13. Sąnaudos ir finansai,
1.15. Pokyčiai, 1.17. Informacija ir dokumentacija, 1.20. Projekto pabaigos
valdymas, 2.7. Kūrybiškumas, 2.8. Orientacija į rezultatus, 2.9. Našumas, 2.11.
Derybiniai įgūdžiai, 2.12. Konfliktai ir krizės, 2.14. Vertybių pripažinimas, 3.2.
Programinė veiklas, 3.3. Portfelio veikla, 3.6. Verslo aplinka, 3.7. Sistemos,
produktai ir technologijos, 3.8. Personalo valdymas.
Elgesio modeliai
2.10 CONSULTA
2.10. KONSULTAVIMAS
TINKAMAS ELGESYS
TOBULINTINAS ELGESYS
Visada atsižvelgia į kitų pasiūlymus; Asmeninius pasiūlymus bando
yra teisingas.
įpiršti bet kokiomis priemonėmis ir
kitų sąskaita, yra neteisingas.
Geba konstruktyviai vesti diskusiją Ignoruoja grįžtamąjį ryšį arba jį
ir vertina grįžtamąjį ryšį. Priima
atmeta.
kritiką be apmaudo.
Konfrontuoja tik kraštutiniais
Dažniausiai vengia konfrontacijos, o
atvejais, kai visi kiti metodai jau
kai negali jos išvengti, skaudina
būna išbandyti, visada remiasi
kitus žmones.
logika ir faktais.
Taktiškai atsiliepia apie kitų
Toleruoja kitų netinkamą elgesį
netinkamą elgesį, kitus komandos
arba mano, kad pats viską geriausiai
narius kritikuoja konstruktyviai.
išmano; kitus baudžia ir žemina.
Pozityviai reaguoja į kitų išsakytą
Nekreipia dėmesio į konfliktus,
5 skyrius.
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konstruktyvią kritiką, išlieka ramus
asmeninių išpuolių metu, geba
atleisti.
Pritaria ir prisideda prie bendros
konstruktyvios kultūros komandoje
kūrimo, geba pasiekti konsensusą
tarp skirtingų šalių.
Priima logika ir argumentais
pagrįstus sprendimus, aiškiai
pagrįsdamas paaiškina konkrečių
sprendimų priėmimo priežastis.
Argumentus pateikia nuosekliai,
aiškiai ir logiškai.
Komandai suteikia pozityvios
energijos ir efektyviai išnaudoja
visų komandos narių energiją bei
užsidegimą.
Demonstruoja ištvermę ieškodamas
sprendimų sunkiose situacijose ir
atsakingai elgiasi su visais į
projektą įsitraukusiais asmenimis.
Visada yra gerai pasirengęs ir
informuotas aktualiais klausimais.
Geba vesti struktūrizuotą diskusiją.

naudoja jėgą ir spaudimą, siekia
paneigti kitų prieštaraujančias
pozicijas bei išsakomus
nuogąstavimus.
Įsižeidžia dėl kritikos, į kritiką
reaguoja agresyviai, emocionaliai ir
nesivaldydamas, kaupia apmaudą ir
pyktį savyje.
Vengia priimti sprendimus arba
priima juos nepakankamai
pasikonsultavęs ir pasiaiškinęs.
Per ilgai tęsia diskusijas, sunkiai
nustato esminius klausimų
aspektus, nesivadovauja logika ir
pasakoja neaktualias istorijas.
Dažniausiai dirba vienas ar tik su
keliais jam pataikaujančiais
komandos nariais.
Nesugeba mąstyti holistiškai, vilkina
procesus, ignoruoja kitų išsakomus
nuogąstavimus ir apsimeta, kad turi
nepakankamai laiko.
Nepakankamai pasiruošęs bei
nepakankamai išsamiai
informuotas, negeba vesti
konstruktyvios diskusijos.

4.2.11. Derybiniai įgūdžiai
Derybos – tai procesas, kurio metu skirtingos šalys gali rasti sėkmingus
visiems priimtinus sprendimus ginčytinais klausimais, susijusiais su projekto
ar programos įgyvendinimu. Geri derybiniai įgūdžiai gali padėti projektų
vadovui išvengti realių konfliktų įgyvendinant projektą. Projekto derybų
pobūdį lemia susijusiųjų šalių interesai ir pasirinkta pozicija. Visoms derybose
dalyvaujančioms šalims tenkančios naudos situacija yra labiausiai siektinas
atvirai vedamų derybų rezultatas. Deja, tenka pripažinti, kad pasitaiko labai
politizuotų ir (arba) komercinių derybų, kurių pabaigoje ne visos šalys lieka
patenkintos pasiektais rezultatais. Projekto vadovo pareiga sukurti ir išlaikyti
5 skyrius.
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gerus visų derybose dalyvaujančių šalių santykius per visas derybas.
Galimi proceso etapai
1. Siekiamo rezultato ir mažiausiai priimtinų pozicijų įvardijimas.
2. Derybų strategijos parengimas.
3. Klausimų teikimas, duomenų, susijusių su ginčytinais klausimais,
rinkimas; duomenų analizė.
4. Skirtingų ginčytinų klausimų sprendimo variantų pristatymas.
5. Skirtingos derybų strategijos įvertinimas, kad būtų pasiektas sėkmingas
derybų rezultatas.
6. Dėmesio sutelkimas į dalykus, dėl kurių visos šalys sutaria, pozityvių
santykių su suinteresuotosiomis šalimis palaikymas.
7. Kiekvieno derybų dalyvio nuomonės ir atsakymų aptarimas bei
įvertinimas, pakartotinių derybų inicijavimas tol, kol bus pasiektas
konsensusas.
8. Išmoktų pamokų dokumentacija ir taikymas įgyvendinant ateities
projektus.
Aptariami klausimai
Kūno kalba
Komunikacija
Lyderystė
Derybinės technikos
Problemų sprendimas
Konsensuso valdymas
Pagrindinės IPMA lygių kompetencijos
IPMA A lygis: kandidatas vadovavo ir koordinavo komandos narių darbą
susirinkimų ir derybų metu. Kandidatas yra patyręs derybininkas. Kandidatas
užtikrino paprogramių ir (arba) projektų vadovų kompetencijos tobulinimą
derybinių įgūdžių srityje.
IPMA B lygis: kandidatas efektyviai koordinavo projekto susirinkimus ir
sėkmingai vedė derybas. Kandidatas sėkmingai užtikrino paprojekčių vadovų
kompetencijos tobulinimą derybinių įgūdžių srityje.
IPMA C lygis: kandidatas aktyviai dalyvavo projekto susirinkimuose ir
derybinėse diskusijose.
IPMA D lygis: kandidatas turi pakankamai žinių apie derybų kompetenciją.
Pagrindiniai ryšiai
5 skyrius.
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1.4. Rizika ir galimybės, 1.5. Kokybė, 1.12. Ištekliai, 1.14. Pirkimas ir sutarčių
sudarymas, 1.15. Pokyčiai, 2.1. Lyderystė, 2.3. Savikontrolė, 2.4. Atkaklumas,
2.6. Atvirumas, 2.9. Našumas, 2.12. Konfliktai ir krizės, 2.14. Vertybių
pripažinimas, 3.4. PPP įgyvendinimas, 3.6. Verslo aplinka, 3.10. Finansinės
žinios, 3.11. Teisinės žinios,
Elgesio modeliai
2.11. DERYBINIAI ĮGŪDŽIAI
TINKAMAS ELGESYS
Turi gerus derybinius įgūdžius ir
jam užtenka ištvermės tęsti derybų
procesą tol, kol pasiekiamas
sėkmingas derybų rezultatas.
Aktyviai analizuoja netinkamo
elgesio apraiškas ir jį koreguoja.
Visada nusiteikęs laimėti bei abiem
šalims sukurti laimėjimo šansus;
siekia ilgalaikio bendradarbiavimo
santykių bei ilgalaikių darbo
santykių.
Efektyviai ir aiškiai save išreiškia,
neperkrauna kitų nereikalingomis
detalėmis.
Aiškiai apibrėžia derybų tikslus ir
scenarijų.
Derybų proceso metu sukuria
teisingą ir sveiką atmosferą. Per
derybas išlieka teisingas ir
nepraranda pusiausvyros.
Gerbia kitų nuomones ir
pasiūlymus, veda diskusiją,
tiesiogiai susijusią su derybų
objekto turiniu.
Gali pristatyti ir paaiškinti savo
poziciją logiškai bei aiškiai,
neprarasdamas savitvardos.
Yra atviras ir nuoširdus kalbėdamas
5 skyrius.
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TOBULINTINAS ELGESYS
Neturi gerų derybinių įgūdžių,
derybų metu kalba ir elgiasi per
lėtai, neturi kantrybės, labai greitai
pasiduoda.
Visada ieško kaltų, kaltina kitus.
Negerbia kitų interesų, bet
kokiomis priemonėmis siekia
pergalės, nesuvaldo padėties; turi
tik trumpalaikę verslo vystymo ar
darbo santykių palaikymo viziją.
Pameta argumentavimo loginę seką.
Nepakankamai pasiruošia prieš
derybų susitikimą.
Per derybas kuria nemalonią,
nejaukią atmosferą. Visada derasi
atsižvelgdamas tik į savo paties
perspektyvą; neišlaiko
subalansuoto pagrindo santykiuose
su kitais.
Siekia priversti kitą šalį priimti jo
siūlomą sprendimą.
Gina savo paties poziciją, yra
užsispyręs, nelinkęs į kompromisus.
Slepia savo paties interesus ir nėra
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apie savo paties interesus ir tikslus.
Derybas veda dalykiškai ir tvirtai
turinio prasme, tačiau išlaiko
pozityvius tarpusavio santykius ir
malonią atmosferą.
Gilinasi į kitų interesus ir suvokimo
lygį siekdamas surasti abiem šalims
priimtinus sprendimus.
Siekia suprasti kitų situaciją bei
galimas konkrečių situacijų
perspektyvas, įdėmiai kitų klausosi.

atviras bei nuoširdus.
Derybų metu nėra pakankamai
lankstus nei dalykiniuose, nei
tarpasmeniniuose santykiuose.
Nelanksčią poziciją demonstruoja
jau pačioje derybų proceso
pradžioje ir nenusileidžia dėl savo
reikalavimų.
Kalba ir bendrauja įžeidžiai, net
nesistengia suprasti derybų
oponentų situacijos.

4.2.12. Konfliktai ir krizės
Šis kompetencijos elementas labai svarbus konfliktų ir krizių, kylančių tarp
skirtingų projekto ar programos individų ar suinteresuotųjų šalių,
sprendimams.
Konfliktų ir krizių gali iškilti įgyvendinant projektus, pasirašant sutartis, net
jeigu yra numatyti, suplanuoti ir parengti konfliktų bei krizių prevencijos
procesai ir gairės. Konfliktų ir krizių gali kilti visuose lygiuose vien dėl to, kad
visuose lygiuose dalyvauja skirtingos šalys su savais interesais. Konfliktų gali
kilti ir dėl tos priežasties, kad įgyvendinant projektą susitinka vieni kitų
nepažįstantys žmonės, kuriems dažnai tenka dirbti labai įtemptomis
sąlygomis. Konfliktų ir krizių sprendimo procesas turi būti parengtas ir
patvirtintas pačioje projekto įgyvendinimo pradžioje. Krizių valdymas
prasideda nuo išsamios rizikos analizės ir galimų scenarijų, kaip būtų galima
spręsti numatomas bei galimas krizes, planavimo. Konfliktas – tai skirtingų
interesų susidūrimas arba nesuderinamų asmenybių „susikirtimas“, kuris
tiesiogiai gali turėti įtakos projekto tikslams sėkmingai pasiekti. Labai dažnai
konfliktai sugriauna gerą darbo atmosferą ir gali daryti labai neigiamą įtaką
patiems asmenims bei susijusioms organizacijoms. Konfliktų gali kilti tarp
dviejų ar daugiau žmonių ir (arba) suinteresuotųjų šalių.
Tinkamų sprendimų priėmimą nulemia projekto vadovo, kuris veikia kaip
tarpininkas tarp oponuojančių šalių, gebėjimas demonstruoti skaidrumą ir
įsitraukimą sprendžiant konfliktą.
Žmonės daug lengviau priima projektų vadovo iniciatyvas, kai yra užtikrinti,
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kad vienintelis ir pagrindinis projektų vadovo tikslas yra išspręsti konfliktą.
Galimi konfliktų sprendimo būdai yra bendradarbiavimas, kompromisų
paieška, prevencinės priemonės bei valdžios ir įtakos panaudojimas. Nuo visų
šių priemonių taikymo tinkamu metu priklauso pusiausvyros pasiekimas ir
išlaikymas tarp skirtingų interesų. Bendro konfliktų valdymo sėkmė priklauso
nuo visų skirtingų šalių noro ir pasirengimo ieškoti kompromisų. Labai
svarbu pačioje projekto gyvavimo ciklo pradžioje identifikuoti grupes, dėl
kurių nenoro ar negebėjimo ieškoti kompromisų gali kilti konfliktų rizika.
Projekto vadovas gali informuoti aukščiausiąją vadovybę apie kilusią
problemą ir paprašyti jos skirti projekto įgyvendinimo procese
nedalyvaujantį asmenį konfliktui išspręsti arba įtraukti nepriklausomą
organą, kuris būtų priimtinas visoms dalyvaujančioms šalims, siekiant rasti
suvienijantį sprendimą. Krizė įgyvendinant projektą gali būti apibūdinama
kaip ypač sunkus ir įtemptas laikas dėl įsižiebusio konflikto. Tokiais atvejais,
siekiant užtikrinti tolesnį sėkmingą projekto įgyvendinimą, labai svarbu imtis
pamatuotų atsakomųjų veiksmų, tinkamai įvertinus krizę sukėlusias
priežastis ir krizės gylį, iš anksto apmąstyti skirtingus galimus krizės
sprendimo scenarijus, įvertinti, ar verta krizės informaciją svarstyti
aukštesniuose organizacijos padaliniuose. Kilus krizei, projekto vadovas turi
nedelsdamas apie tai informuoti projekto savininką. Konfliktų ir krizių
sprendimo menas – tai gebėjimas adekvačiai įvertinti priežastis ir pasekmes
bei gauti papildomos informacijos, leidžiančios priimti vienokius ar kitokius
sprendimus. Krizių ar konfliktų situacijų sprendimo metu projektų vadovas
turi priimti sprendimus bei vykdyti atitinkamus jų įgyvendinimo veiksmus
pasipiktinusių ar panikos apimtų komandos narių aplinkoje. Projektų vadovas
turi gebėti kuo operatyviau surinkti aktualią informaciją, pasverti galimus
krizės sprendimo variantus, siekdamas teigiamo sinerginio sprendimo ir, visų
svarbiausia, turi gebėti išlikti ramus, save kontroliuoti ir būti draugiškas su
visais projekto komandos nariais. Tokiais atvejais labai padeda
atsipalaidavimas, subalansuotas elgesys bei loginis mąstymas.
Aptariami klausimai
Arbitražas (sprendimas, pasitelkiant kompetentingą asmenį iš šalies)
Sutartys
Krizių valdymo komanda
Perkėlimo į aukštesnį lygį procedūra
Tarpasmeniniai įgūdžiai
Vertinimas
Tarpininkavimas
Motyvacija
Rizikos analizė
5 skyrius.
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Galimi proceso etapai
1. Projekto sutartyje numatytų kritinių aspektų išskyrimas ir apžvalga
atsižvelgiant į rizikos analizę; galimų konfliktų ir krizių valdymo plano
parengimas.
2. Konflikto ar projekto krizės atveju būtinas:
2.1. Užtikrinimas, kad projekto vadovas pats asmeniškai nėra įsitraukęs ir
nebus įtrauktas į konfliktą ar krizę. Projekto savininko / aukščiausiosios
vadovybės informavimas bei siūlymas paskirti kitą asmenį konfliktui ar
krizei spręsti tuo atveju, jeigu projekto vadovas yra įsitraukęs į konfliktą
ar krizę.
2.2. Konflikto ar krizės analizavimas iš visų suinteresuotųjų šalių
perspektyvos.
2.3. Sprendimas dėl tinkamiausio konflikto ar krizės sprendimo būdo
pasirinkimo bei apmąstymas, ar verta siekti trečiųjų šalių tarpininkavimo.
2.4. Skirtingų sprendimo variantų įvertinimas, siekiant kuo švelniau
subalansuoti skirtingų šalių interesus.
2.5. Priimtų sprendimo variantų aptarimas, patvirtinimas ir
komunikavimas.
2.6. Išmoktų pamokų dokumentacija ir taikymas įgyvendinant ateities
projektus arba taikymas šiuo metu vykdomo projekto tolimesniuose
etapuose.
Pagrindinės IPMA lygių kompetencijos
IPMA A lygis: kandidatas vadovavo konfliktų ir krizių sprendimo procesams
ir (arba) konsultavo kitus komandos narius konfliktų ir krizių sprendimo
klausimais.
IPMA B lygis: kandidatas sėkmingai naudojo įvairius metodus spręsdamas
konfliktus ir krizes įgyvendinant projektą ar programas.
IPMA C lygis: kandidatas sėkmingai valdė konfliktus ir krizes įgyvendinant
projektą ar programas.
IPMA D lygis: kandidatas turi pakankamai žinių apie konfliktų ir krizių
sprendimą.
Pagrindiniai ryšiai
1.2. Suinteresuotosios šalys, 1.4. Rizika ir galimybės, 1.7. Komandinis darbas,
1.8. Problemų sprendimas, 1.12. Ištekliai, 1.13. Sąnaudos ir finansai, 2.1.
Lyderystė, 2.6. Atsipalaidavimas, 2.6. Atvirumas, 2.10. Konsultavimas, 2.14.
Vertybių pripažinimas, 2.15. Etika, 3.5. Nuolatinė organizacija, 3.11. Teisinės
5 skyrius.
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žinios,
Elgesio modeliai
2.12 CONFLICT & CRISIS
2.12. KONFLIKTAI IR KRIZĖS
TINKAMAS ELGESYS
Geba kelti ir diskutuoti probleminių
klausimų tema, tinkamai vadovauja
debatams ir laiku pastebi kylančius
konfliktus.

TOBULINTINAS ELGESYS
Nekreipia dėmesio į kylančius
konfliktus, nežino, kas vyksta
neformaliame lygmenyje, sukelia ar
išprovokuoja nesutarimus tarp
komandos narių.
Yra lengvai pasiekiamas, visada
Visada yra užsiėmęs ir atsiskyręs
skiria pakankamai laiko kitiems
nuo kitų komandos narių, veda tik
komandos nariams išklausyti, dirba formalius susirinkimus. Nesugeba
kartu su komanda ir kitomis
užmegzti neformalių socialinių
suinteresuotosiomis šalimis.
santykių su komandos nariais.
Nežinomus ir neišbandytus dalykus Leidžia konfliktams ir krizėms
priima kaip iššūkį.
pasiekti apogėjų.
Atviras ir siekia suprasti
Skatina ir pabrėžia skirtumus tarp
prieštaringus interesus bei konfliktų komandos narių ir jų svarbos taip
ir krizių metu rasti skirtingoms
sukeldamas krizes ir konfliktus.
šalims tinkamus sprendimus.
Pozityviai priima konstruktyvią
Įsižeidžia dėl kritikos arba ją
kritiką, ramiai reaguoja į kitų
ignoruoja, nekontroliuoja savęs
asmeninius išpuolius, geba atleisti.
susidūręs su kitų komandos narių
asmeniniais išpuoliais, kaupia pyktį
ir apmaudą savyje.
Yra teisingas, priima kitų asmenų
Siekia įgyvendinti savo idėjas bet
pasiūlymus, priima grįžtamąjį ryšį
kokia kaina ir netgi kitų sąskaita,
be apmaudo ar pykčio.
nepriima konstruktyvios kritikos ir
grįžtamojo ryšio atsiliepimų.
Sugeba atskirti asmeninius
Nesugeba atskirti problemų,
santykius ir darbe kylančias
kylančių dėl asmeninių santykių ir
problemas bei sprendžia jas
tokių, kurios kyla dėl skirtingų
tinkamai ir taip, kad nenukentėtų
projekto etapų įgyvendinimo
asmeniniai santykiai su komandos
turinio bei metodų.
nariais.
Pasitiki savimi ir yra pozityviai
Yra arogantiškas, atrodo lengvai
nusiteikęs kitų atžvilgiu, gerbia
pažeidžiamas, manipuliuoja kitais
komandos narius kaip
komandos nariais.
individualybes ir kaip atskirų

5 skyrius.
Nuorodos
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projekto sričių profesionalus.
Konfliktines situacijas išnaudoja
projekto įgyvendinimo sėkmei.

Nekreipia dėmesio į rusenančias
konfliktines nuotaikas, nėra
pasirengęs ginti projekto tikslų iki
galo.

4.2.13. Patikimumas
Patikimumas – reiškia duoto pažado ištesėjimą, kad tai, kas buvo žadėta, bus
padaryta tinkamu laiku ir bus tinkamos kokybės, kuri buvo detalizuota
projekto specifikacijoje. Patikimumas leidžia kurti ir palaikyti kitų
pasitikėjimą, kad tai, kas yra žadama, bus atlikta. Patikimumas apima tokias
charakteristikas: atsakingumą, tinkamą elgesį, atsparumą ir nuoseklumą.
Kalbama ne tik apie atvirumą ir suderinamumą, bet ir klaidų skaičiaus
mažinimą iki minimumo. Patikimumas – tai savybė, kurią ypač vertina
suinteresuotosios šalys. Patikimumas labai padidina galimybes sėkmingai
pasiekti projekto tikslus ir motyvuoja į projekto įgyvendinimo procesą
įsitraukusius žmones ar grupes. Patikimumas skatina komandos narių
savikontrolę ir pasitikėjimą savimi. Tokiu būdu įgyvendinant kai kuriuos
projektus iškylančios kliūtys ir sunkumai yra daug lengviau įveikiami.
Galimi proceso etapai
1. Darbų organizavimas, tinkamas planavimas, taikomų metodų laiko
planavimas ir tinkamo komunikacijos proceso palaikymas su
suinteresuotosiomis šalimis.
2. Informacijos apie suinteresuotųjų šalių interesų, susijusių su projekto
įgyvendinimu, rinkimas, suinteresuotųjų šalių patikimumo vertinimas
asmeniniu bei darbiniu aspektais.
3. Nuoširdžios kultūros ir santykio su kitais komandos nariais formavimas,
atvirumo, pagrįsto pagarba vienas kitam, užtikrinimas tarp visų projekto
grupės narių.
4. Visų pagrindinių asmenų, dirbančių planuojant reikalingus sprendimus ar
scenarijus, dalyvavimo užtikrinimas.
5. Rizikos ir galimybių analizė, tinkamų scenarijų ir veiksmų įgyvendinimas
ir (arba) atitinkamų pasekmių nulemtų pokyčių įtraukimas į projekto planą.
6. Sprendimų patvirtinimas ir (arba) projekto plano koregavimas.
7. Sistemiškas darbų įgyvendinimas ir valdymas.
8. Tinkamas komunikacijos procesų valdymas ir grįžtamojo ryšio atsiliepimų
apie išmoktas pamokas bei įgytą patirtį teikimas.
5 skyrius.
Nuorodos
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Aptariami klausimai
Kontrolės ciklai
Valdymo stilius
Santykių palaikymas su visomis suinteresuotosiomis šalimis
Planavimas ir organizavimas
Kokybės valdymas
Scenarijų planavimas
Sistemiško ir disciplinuoto darbo metodai
Tikslinis valdymas
Klaidų toleravimas
Pagrindinės IPMA lygių kompetencijos
IPMA A lygis: kandidatas efektyviai taikė patikimumo kompetenciją
koordinuodamas programų ir projektų vadovų darbą projekto kontekste
nuolatinės organizacijos viduje. Kandidatas užtikrino paprogramių ir (arba)
projektų vadovų kompetencijos tobulinimą patikimumo srityje. Kandidatas
efektyviai taikė patikimumo kompetenciją įgyvendinant projektus ar
programas.
IPMA B lygis: kandidatas efektyviai taikė patikimumo kompetenciją
įgyvendinant sudėtingus projektus (projekto kontekste). Kandidatas
sėkmingai užtikrino paprojekčių vadovų kompetencijos tobulinimą
patikimumo srityje.
IPMA C lygis: kandidatas efektyviai parodė patikimumo kompetenciją
įgyvendinant nesudėtingus projektus.
IPMA D lygis: kandidatas turi pakankamai žinių patikimumo kompetencijos
srityje.
Pagrindiniai ryšiai
1.2. Suinteresuotosios šalys, 1.5. Kokybė, 1.9. Projekto struktūra, 1.10. Apimtis
ir rezultatai, 1.14. Pirkimas ir sutarčių sudarymas, 2.2. Įsitraukimas ir
motyvacija, 2.3. Savikontrolė, 2.4. Atkaklumas, 2.8. Orientacija į rezultatus,
2.14. Vertybių pripažinimas, 2.15. Etika, 3.5. Nuolatinė organizacija.
Elgesio modeliai
3 RELIABILITY
2.13. PATIKIMUMAS
TINKAMAS ELGESYS
Yra patikimas: visada laiku ir
neviršydamas numatyto biudžeto
5 skyrius.
Nuorodos

TOBULINTINAS ELGESYS
Nėra patikimas: nesugeba išpildyti
visko, ką yra įsipareigojęs, vėluoja
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išpildo tai, ką buvo žadėjęs, ir
garantuoja tinkamą kokybę.
Projekto savininkui visada laiku
pateikia informatyvias ataskaitas ir
sprendimo variantus tais atvejais,
kai projekto įgyvendinimo eiga
peržengia priimtinus rėmus.
Kelia pasitikėjimą, konfidencialius
klausimus išsprendžia diskretiškai.
Jaučia pareigą užtikrinti sėkmingą
projekto įgyvendinimą ir visų
suinteresuotųjų šalių interesų
patenkinimą kaip numatyta
projekto tiksluose.
Prisiima atsakomybę, ją tiksliai ir
pagrįstai apibrėžia ir priskiria
kitiems komandos nariams.
Supratingai ir konstruktyviai
kontroliuoja savo komandos narių
elgesį, laikosi drausmės ir tinkamai
komunikuoja.
Puikiai pateikia įvairaus pobūdžio
informaciją.

arba viršija numatytus biudžetus;
toleruoja kompromisus dėl darbų
kokybės.
Dirba pagal principą „laisssez aller,
laissez-faire“ (kaip yra, taip gerai;
tegu daro, kaip jiems patinka).
Vėluoja pristatyti projekto
rezultatus projekto savininkui.
Nekelia pasitikėjimo, išduoda kitų
pasitikėjimą.
Visada kaltina kitus.

Visus projekto savininko
įpareigojimus ir savo
įsipareigojimus bei tikslus
perduoda (deleguoja) komandos
nariams.
Nesugeba aiškiai suvokti, kokį
efektą komandos nariams daro jo
praktikuojami kontrolės metodai,
teisinasi laiko stokos priežastimi,
nesugeba tinkamai komunikuoti.
Nesugeba tinkamai perteikti
informacijos.

4.2.14. Vertybių pripažinimas
Vertybių pripažinimas – tai gebėjimas įvertinti kitų žmonių vidines savybes ir
jų požiūrį projekto ir asmeniniame kontekste. Tai taip pat apima gebėjimą
efektyviai bendrauti su projekto komanda, reaguoti į komandos narių
nuomones, vertybes ir etinius standartus. Vertybiniams pagrindams išlaikyti
labai svarbi yra pagarba vienas kitam. Projekto vadovas į projekto komandą
įneša ir savo asmeninę vertybinę orientaciją, ją perteikia projekto nariams bei
suinteresuotosioms šalims. Jis taip pat yra atidus ir dėmesingas kitų
komandos narių asmeninei vertybinei orientacijai ir skatina kolegas tas
vertybes atskleisti dirbant. Derinant ir tvirtinant projekto planą, labai svarbus
yra objektyvus viso projekto personalo, organizacijos ir visuomenės vertybių
įvertinimas ir supratimas plačiąja prasme. Toks projekto vadovas, kuris geba
5 skyrius.
Nuorodos
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suprasti skirtingas žmonių, dirbančių įgyvendinant projektą, vertybes, gali ir
efektyviai organizuoti bei kontroliuoti projekto įgyvendinimo eigą.
Galimi proceso etapai
1. Užtikrinimas, kad su projektu susijusią vertybių skalę teisingai supranta
visos suinteresuotosios šalys.
2. Skirtingų šalių vertybių, nuomonių, etikos standartų ir interesų
įvertinimas bei galimos įtakos organizacijai politiniame ar socialiniame
lygmenyje arba išorinėje aplinkoje įvertinimas.
3. Visuomenėje vyraujančių vertybių, kurios gali turėti įtakos projekto eigai
(politinės nuomonės formuotojų, spaudimo grupių, suinteresuotųjų šalių ir
pan.), išskyrimas, nustatymas ir įvertinimas.
4. Savų vertybių atskleidimas ir diegimas tarp komandos narių ir
bendradarbiaujančiųjų šalių.
5. Alternatyvių sprendimų kūrimas (esant reikalui).
6. Skirtingų nuomonių gerbimas ir vertinimas.
7. Greitas reagavimas į besikeičiančias situacijas ir atitinkamas jų įtakos
projekto kontekstui įvertinimas.
8. Išmoktų pamokų taikymas, įgyvendinant ateities projektus ar jų taikymas
vykdant tolesnius projekto etapus.
Aptariami klausimai
Susirūpinimas dėl poveikio
Ryšiai tarp nuolatinės organizacijos ir projekto komandos
Kontaktų palaikymas
Asmeniniai interesai ir tikslai
Asmeninis prisistatymas
Politinis jautrumas
Poveikį siekiančios daryti grupės
Socialinis jautrumas
Atsakomybės prisiėmimas už savo veiksmus
Pagrindinės IPMA lygių kompetencijos
IPMA A lygis: kandidatas taikė, valdė ir koordinavo vertybių pripažinimo
kompetenciją vadovaudamas programų ir projektų vadovams projekto
kontekste nuolatinės organizacijos viduje. Kandidatas užtikrino paprogramių
ir (arba) projektų vadovų kompetencijos tobulinimą vertybių pripažinimo
srityje. Kandidatas taikė vertybių pripažinimo kompetenciją įgyvendinant
projektus ir programas.
5 skyrius.
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IPMA B lygis: kandidatas efektyviai taikė ir valdė vertybių pripažinimo
kompetenciją sudėtingų projektų įgyvendinimo situacijose projekto
kontekste. Kandidatas užtikrino paprojekčių vadovų kompetencijos
tobulinimą vertybių pripažinimo srityje.
IPMA C lygis: kandidatas efektyviai taikė vertybių pripažinimo kompetenciją
nesudėtingų projektų įgyvendinimo situacijose.
IPMA D lygis: kandidatas turi pakankamai žinių apie vertybių pripažinimo
kompetenciją.
Pagrindiniai ryšiai
1.2. Suinteresuotosios šalys, 1.3. Projekto reikalavimai ir tikslai, 1.5. Kokybė,
1.6. Projekto organizacija, 1.7. Komandinis darbas, 1.8. Problemų sprendimas,
1.12. Ištekliai, 1.13. Sąnaudos ir finansai, 1.15. Pokyčiai, 1.16. Kontrolė ir
atskaitomybė, 1.20. Projekto pabaigos valdymas, 2.2. Įsitraukimas ir
motyvacija, 2.4. Atkaklumas, 2.5. Atsipalaidavimas, 2.6. Atvirumas, 2.10.
Konsultavimas, 2.11. Derybiniai įgūdžiai, 2.12. Konfliktai ir krizės, 2.13.
Patikimumas, 3.2. Programinė veiklas, 3.3. Portfelio veikla, 3.4. PPP
įgyvendinimas, 3.8. Personalo valdymas.
Elgesio modeliai
2.14 VALUES
2.14. VERTYBIŲ PRIPAŽINIMAS
TINKAMAS ELGESYS
Vertina ir gerbia kitų vertybes,
jausmus ir poreikius, tačiau
pagrindinį dėmesį skiria projekto
tikslams siekti.
Pavaldiniams suteikia pakankamai
laisvės jų kompetencijų srityje ir
leidžia jiems patiems apsispręsti,
kokiais būdais geriausiai pasiekti
jiems keliamus tikslus.
Savo komandos narius ir kitas
suinteresuotąsias šalis įtraukia į
sprendimų priėmimo procesus
arba, priešingai, dėl pakankamai
rimtų priežasčių priima sprendimus
pats.
Jo darbo metodai ir elgesys geri, jis
yra sektinas pavyzdys visiems, visų
5 skyrius.
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TOBULINTINAS ELGESYS
Yra nejautrus kitų vertybėms,
jausmams, troškimams ir
poreikiams; nevertina kitų indėlio.
Riboja savo pavaldinių laisvę
formuluodamas tikslias užduotis,
kaip pasiekti konkrečius tikslus, ir
juos griežtai kontroliuodamas.
Priima sprendimus vienas pats ir
apie juos tinkamai nepraneša savo
komandos nariams bei kitoms
suinteresuotosioms šalims.
Kiti jo elgesio nevertina rimtai ir
netraktuoja kaip tinkamo ir
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pripažįstamas kaip lyderis.
Išlaiko pusiausvyrą tarp savo paties
ir kitų interesų.
Nuolat teikia tiesioginį grįžtamąjį
ryšį.
Kuria ir palaiko entuziastingą
atmosferą tarp komandos narių.
Palaiko nuolatinį kontaktą su
visomis suinteresuotosiomis
šalimis.
Kelia kitų komandos narių
pasitikėjimą ir pasitiki savimi.
Turi autoritetą tarp savo komandos
narių ir kitų suinteresuotųjų šalių.

korektiško.
Orientuojasi tik į savo paties
interesus ir ignoruoja kitų
interesus.
Neteikia grįžtamojo ryšio komandos
nariams.
Kritikuoja kitus ir nesugeba
motyvuoti komandos narių.
Vengia kontakto su
suinteresuotosiomis šalimis.
Jo elgesys kitiems nekelia
pasitikėjimo.
Elgiasi kaip pašalietis.

4.2.15. Etika
Etika – tai kiekvieno individo moraliniais pagrindais pagrįsta elgsena ir
požiūris į kitus. Etiškas elgesys – tai kiekvienos socialinės sistemos pagrindas.
Organizacijose tam tikri etiniai standartai dažniausiai įtraukiami į darbo
sutartis, kuriose apibrėžiami darbuotojų profesionalaus elgesio standartai ir
normos. Jie taip pat gali būti pagrįsti teisine baze, konkrečiais aktais ir
reglamentais, kuriais pati organizacija turi vadovautis vykdydama savo veiklą.
Etikos standartų laikymasis labai svarbus norint sėkmingai įgyvendinti
projektą ir efektyviai siekti rezultatų. Nuo etikos normų priklauso asmeninės
ir profesinės laisvės bei ribos. Etikos normų laikymasis padeda žmonėms,
dirbantiems įgyvendinant projektą, išvengti moralinių konfliktų tarpusavyje,
su kitomis suinteresuotosiomis šalimis bei visuomene plačiąja prasme. Tam
tikriems projektams gali būti keliami detalūs ir labai konkretūs etikos
standartų laikymosi reikalavimai. Projekto vadovas turi užtikrinti, kad būtų
laikomasi visų projekto etikos standartų ir netoleruoti bandymų apeiti
patvirtintas normas. Tam tikri etikos standartų skirtumai yra galimi dėl
socialinių ar kultūrinių skirtumų. Galima konfliktinių situacijų rizika tais
atvejais, kai projekto vadovas yra verčiamas elgtis, jo paties nuomone,
neetiškai. Tada projektų vadovas turi labai atsargiai pasverti, ar verta
toleruoti tokį etinių normų skirtumą ar vis dėlto siekti pakeisti situaciją. Visais
atvejais projekto vadovas privalo laikytis patvirtinto profesinio elgesio
standarto normų.
Galimi proceso etapai
5 skyrius.
Nuorodos
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1. Projekto atitikties visiems norminiams reikalavimams ir teisinei bazei
užtikrinimas.
2. Galimų neetiškų situacijų numatymas, pasiūlymų, darančių įtaką projektą
įgyvendinantiems asmenims arba pačiam projekto vykdymui, parengimas;
skaidrumo išlaikymas sprendžiant bei koreguojant neetiškas situacijas.
3. Suinteresuotųjų šalių įtraukimas pagal poreikį ir tiesioginis aktualių
klausimų analizavimas su konkrečiais asmenimis.
4. Aiškus ir išsamus paaiškinimas, kodėl konkretūs etiniai klausimai yra ypač
aktualūs kiekvienam projekte dalyvaujančiam asmeniui.
5. Siekimas suprasti kolegą, kuris, jūsų nuomone, elgiasi neetiškai ir
bandymas padėtį koreguoti nesugriaunant draugiškų tarpusavio santykių.
Nepasisekus pakeisti kolegos elgesio ir požiūrio į jo paties elgesį, aktualaus
klausimo iškėlimas aukštesniuose organizacijos sluoksniuose ir (arba)
tarpininkų pagalbos pasitelkimas.
6. Rezultatų pateikimas, susitaikymas su pasekmėmis arba bandymas jas
ištaisyti.
7. Būtinų veiksmų projekto įgyvendinimo sėkmei užtikrinti atlikimas.
8. Įgytos patirties ir žinių taikymas įgyvendinant ateities projektus arba
tolimesnius vykdomo projekto etapus.
Aptariami klausimai
Elgesio normos
Pasitikėjimas savimi
Teisingumas
Vientisumas
Lojalumas
Moraliniai standartai
Pagarba
Solidarumas
Skaidrumas
Pagrindiniai IPMA lygių reikalavimai
IPMA A lygis: kandidatas efektyviai taikė, valdė ir koordinavo etikos
standartus tarp programos ir projekto vadovų projekto kontekste nuolatinės
organizacijos viduje. Kandidatas užtikrino paprogramių ir (arba) projektų
vadovų kompetencijos tobulinimą etikos standartų srityje. Kandidatas taikė ir
palaikė etikos standartus įgyvendinant projektus ar programas.
IPMA B lygis: kandidatas efektyviai taikė ir užtikrino etikos standartų
palaikymą sudėtingų projektų įgyvendinimo situacijose projekto kontekste.
5 skyrius.
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Kandidatas užtikrino paprojekčių vadovų kompetencijos tobulinimą etikos
standartų srityje.
IPMA C lygis: kandidatas efektyviai taikė ir užtikrino etikos standartų
palaikymą įgyvendinant nesudėtingus projektus.
IPMA D lygis: kandidatas turi pakankamai žinių etikos kompetencijos srityje.
Pagrindiniai ryšiai
1.3. Projekto reikalavimai ir tikslai, 1.5. Kokybė, 1.7. Komandinis darbas, 1.13.
Sąnaudos ir finansai, 1.14. Pirkimas ir sutarčių sudarymas, 1.16. Kontrolė ir
atskaitomybė, 1.17. Informacija ir dokumentacija, 2.1. Lyderystė, 2.2.
Įsitraukimas ir motyvacija, 2.3. Savikontrolė, 2.4. Atkaklumas, 2.5.
Atsipalaidavimas, 2.12. Konfliktai ir krizės, 2.13. Patikimumas, 2.14. Vertybių
pripažinimas, 3.1. Projektinė veikla, 3.5. Nuolatinė organizacija, 3.9. Sveikata,
sauga ir aplinka, 3.10. Finansinės žinios, 3.11. Teisinės žinios,
Elgesio modeliai
2.15 ETHICS
2.15. ETIKA
TINKAMAS ELGESYS
Yra susipažinęs ir sąmoningai
laikosi etikos standartų bei normų.
Etikos skirtumus ir dėl to
susidarančias situacijas sprendžia
išlaikydamas pagarbą aplinkiniams
ir taktą.
Kuria ir palaiko tarpusavio pagalbos
kultūrą, visada yra atviras
asmeninės ir profesinės etikos
klausimais.
Laikosi ir gerbia etines normas
netgi krizinių ar konfliktinių
situacijų metu.
Visada laikosi susitarimo,
nepiktnaudžiauja informacija ar
savo valdžia.
Laikosi skaidrumo principų, yra
teisingas; kategoriškas tiksliai
5 skyrius.
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Nežino etikos standartų arba juos
ignoruoja, nekreipia dėmesio į
konfliktus, kylančius dėl etikos
normų nesilaikymo.
Tyčiojasi iš etinių normų arba kitais
būdais demonstruoja nepagarbą
joms.
Daro kompromisus nusižengdamas
etikos standartams, nėra atviras dėl
etikos normų laikymosi.
Nekreipia dėmesio į konfliktines
situacijas, susidarančias dėl etikos
normų nesilaikymo, įtemptose
situacijose elgiasi neetiškai.
Netęsi pažadų ir susitarimų,
piktnaudžiauja valdoma informacija
arba savo valdžia.
Nėra atviras ir teisingas,
prieštaringai pristato ir vertina
16
7

apibrėždamas etikos normas, kurių
laikosi.
Laikosi solidarumo principų kartu
su komandos nariais, esant
poreikiui atkakliai gina projekto
tikslus.
Su džiaugsmu pristato kitų
pasiekimus ir laimėjimus, bendrus
komandos rezultatus iškelia
aukščiau už savo paties pasiekimus.

5 skyrius.
Nuorodos

etikos normas.
Nedemonstruoja solidarumo su
komanda, negina projekto tikslų,
lojalumą demonstruoja tik
aukštesniajai vadovybei.
Komandos pasiekimus pristato kaip
savo paties pasiekimus, neigia kitų
indėlį.

16
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4.3. Integravimo kompetencijų elementai
Šiame skyriuje aprašomi integravimo kompetencijų elementai. Šie elementai
paaiškina projekto, programos ar portfelio prigimtį bei jų sąsajas su
organizacija ar organizacijomis, susijusiomis su projekto įgyvendinimu.
Vienas iš svarbiausių kriterijų IPMA kandidatų vertinimo procese yra šių
sąvokų suvokimas konkretaus projekto kontekste.

Integravimo
kompetencijos

4.3 lentelė. Integravimo kompetencijų elementai.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.

Projektinė veikla
Programinė veikla
Portfelio veikla
Projekto, programos ir portfelio įgyvendinimas
Nuolatinė organizacija
Verslo aplinka
Sistemos, produktai ir technologijos
Personalo valdymas
Sveikata, sauga ir aplinka
Finansų valdymas
Teisinė kompetencija

Pirmieji penki integravimo kompetencijų elementai apibūdina informacijos
sklaidą apie projekto, programos ir (arba) portfelio veiklą organizacijoje.
Paskutinieji šeši kompetencijų elementai apibūdina projekto įgyvendinimo
palaikomąsias funkcijas, su kuriomis tiesioginės organizacijos darbuotojai ir
projekto komandos nariai turi būti išsamiai susipažinę.
Šiame skyriuje pirmiausia trumpai aprašomas kiekvienas integravimo
5 skyrius.
Nuorodos
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elementas, tada pateikiami „Aptariami klausimai“ ir „Galimi proceso etapai“.
Kiekvienam IPMA kandidatų lygiui pateikiami skirtingi reikalavimai, susiję su
nagrinėjamu integravimo kompetencijų elementu. Kiekvieno elemento
aprašymas baigiamas to elemento „Pagrindiniais ryšiais“ su kitais
kompetencijų elementais, kurie paprastai yra glaudžiai tarpusavyje susiję. Šis
poskyris pateikiamas informacijos išsamumo tikslais, siekiant padėti
vertintojams tiksliau įvertinti kandidato kompetenciją. Tarpusavyje susijusių
kompetencijų elementų ryšiai tiesiogiai priklauso ir nuo konkretaus projekto
turinio bei situacijų konteksto.
IPMA kompetencijų sąvado trečiajame skyriuje yra pateikiami išsamūs
projekto, programos ir portfelio aprašymai.
IPMA lygiams keliami efektyvių integravimo kompetencijų taikymo
reikalavimai:
IPMA A lygis: kandidatas efektyviai taikė integravimo kompetencijų
elementus koordinuodamas projektus ir (arba) programas, neperžengdamas
portfelio ar programos ribų, derindamas strateginius veiksmus su nuolatine
organizacija. Kandidatas užtikrino paprogramių ir (arba) projektų vadovų
integravimo kompetencijų taikymo tobulinimą. Programų vadovas yra
atsakingas už efektyvų integravimo kompetencijų elementų taikymą
įgyvendinant organizacijos ir programos strategiją. Jis atsakingas už
organizacijos ar programos strategiją pritaikant šiuos integravimo
kompetencijų elementus. Jis taip pat atsakingas ir už projektų valdymo
profesinį tobulinimą integravimo kompetencijų elementų srityje.
IPMA B lygis: kandidatas efektyviai taikė integravimo kompetencijų
elementus įgyvendinant sudėtingus projektus atitinkamose šių elementų
taikymo srityse. Kandidatas užtikrino paprojekčių vadovų kompetencijos
tobulinimą integravimo kompetencijų elementų srityje.
IPMA C lygis: kandidatas efektyviai taikė integravimo kompetencijų
elementus įgyvendinant riboto sudėtingumo projektus atitinkamose šių
elementų taikymo srityse. Kandidatui gali prireikti pagalbos bei konsultacijų
tolesniame jo kompetencijos ugdymo procese bei integravimo kompetencijų
praktinio taikymo srityje.
IPMA D lygis: vertinamos tik kandidato integravimo kompetencijų žinios.

4.3.1. Projektinė veikla
5 skyrius.
Nuorodos
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Projektas – tai laiko ir sąnaudų rėmuose apibrėžta veikla, kurio tikslas –
pasiekti konkrečius iš anksto numatytus rezultatus (rezultatų spektrą lemia
projekto tikslai), išlaikant tam tikrą kokybės lygį bei atsižvelgiant į visas
sąlygas. Projekto prigimties terminas apima pačios projektą įgyvendinančios
organizacijos pobūdį, projektų valdymo pobūdį bei projektą įgyvendinančių
projekto vadovų bei jų komandos narių profesinį tobulėjimą. Portfelį
sudarančių projektų koordinavimo, projektų valdymo bei projektų vadovų
kompetencijų tobulinimo procesų specifika ir metodai tiesiogiai daro įtaką
projekto sėkmei. Projektų įgyvendinimo specifika labai skiriasi nuo
kasdieninės organizacijos veiklos. Dažnai organizacijos pasirenka projektinę
valdymo specifiką kaip pačios organizacijos kertinį veiklos bei valdymo būdą,
siekdamos efektyvesnės veiklos, plėtros ar pokyčių, kad taptų
konkurencingesnės ir pranašesnės rinkoje, o tradiciniais valdymo metodais
palaikydamos tik kasdienines ir įprastas ar administracines organizacijos
veiklos rūšis.
Projektai (veikla, požymiai, klasifikacija)


Tai operacijos, kurioms būdingi specifiniai bruožai: tikslai, aiškūs
rezultatai, kurių siekiama, laikas ir sąnaudos, projektų valdymo
tarnyba ir, atsižvelgiant į kiekvieno projekto individualią specifiką,
pasirinktas veiklos pobūdis bei metodai.



Tai bendros pastangos, apimančios žmonių ir materialinius išteklius
bei jų organizavimo inovatyvumą ir našumą siekiant atlikti konkrečius
darbus pagal iš anksto apibrėžtus specifinius kriterijus atsižvelgiant į
tam tikrų sąnaudų ir laiko ribas, užtikrinant natūralų gyvavimo ciklą,
kad būtų garantuoti kiekybiniai ir kokybiniai projekto tiksluose
numatyti pokyčiai.



Tai su projekto prigimtimi susijusios skirtingos veiklos, kurią vykdo
organizacija, siekianti konkrečių tikslų pagal iš anksto detaliai
nustatytus parametrus, grupės.



Projektams būdingos tokios savybės: inovatyvumas, sudėtingumas,
teisiniai apribojimai, tarpdisciplininis komandinis darbas ir darbo
pasidalijimas.



Projektai gali būti klasifikuojami pagal savo prigimtį arba veiklos

5 skyrius.
Nuorodos
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pobūdį: investavimo, mokslinių tyrimų ir plėtros, organizacijos
vystymo, informacijos ir ryšių technologijų; pagal kitokius kriterijus:
vidaus ar išorės, regioniniai, nacionaliniai ar tarptautiniai.
Projekto valdymas (PV) – tai viso projekto, projektą įgyvendinančios
komandos ir atskirų komandos narių, projekto vadovybės ir kitų šalių,
susijusių su projekto įgyvendinimu, veiklos planavimas, organizavimas,
stebėjimas, vertinimas ir kontrolė siekiant saugaus ir užtikrinto projekto
tikslų įgyvendinimo atsižvelgiant į numatytus laiko, sąnaudų, apimties,
veiklos ir kokybės rėmus. Tai projekto koordinavimo ir lyderystės užduočių,
organizavimo, metodologijos ir vertinimo procesų visuma. Projekto
įgyvendinimo sėkmę lemia laiko, sąnaudų ir rizikos parametrų optimizavimo
našumas ir atitinkamas projekto koordinavimas, atsižvelgiant į galimus
pokyčius ar kitus vidaus bei išorės veiksnius.
Galimi proceso etapai
1. Organizacijos poreikių įvertinimas projekto reikalingumui nustatyti.
2. Organizacijos pobūdžio, jos kultūros ir procesų įvertinimas bei įtaka
projektui.
3. Verslo plano parengimas projekto reikalingumui organizacijoje nustatyti,
pagrindžiant, kad pasirinktas projektas yra svarbesnis už kitas verslo
vystymo iniciatyvas, siekiant efektyviai išnaudoti vadovybės laiką.
4. Organizacijos, jos kultūros ir procesų keitimas, atsižvelgiant į projekto ir
organizacijos poreikį.
5. Pažangos stebėjimas ir vertinimas, mokymasis iš kiekvieno projekto ir
įgytų žinių bei patirties taikymas ateityje įgyvendinant projektus.
Aptariami klausimai
Verslo proceso pertvarkymas
Projektų valdymo kompetencijų tobulinimas
Projektų valdymo funkcijos (pavyzdžiui, projektų valdymo tarnyba)
Projektų valdymo metodologija, technikos ir priemonės
Pagrindinės IPMA lygių kompetencijos
IPMA A lygis: kandidatas efektyviai vadovavo ir koordinavo projektų sąvokų
kūrimo procesus, efektyviai koordinavo projektų valdymo procesus
organizacijoje, sėkmingai vadovavo projektų vadovams ir kitoms susijusioms
šalims projektų valdymo sąvokų taikymo srityje. Kandidatas užtikrino
paprogramių ir (arba) projektų vadovų kompetencijų tobulinimą projektų
5 skyrius.
Nuorodos
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valdymo sąvokų taikymo srityje. Kandidatas pats efektyviai taikė projektų
valdymo sąvokas įgyvendinant projektus ar programas.
IPMA B lygis: kandidatas labai gerai suprato ir sėkmingai taikė projekto
sąvokas bei projekto valdymo sąvokas įvairiose projekto įgyvendinimo
situacijose. Kandidatas užtikrino paprogramių ir (arba) projektų vadovų
kompetencijų tobulinimą projektų valdymo koncepcijų taikymo srityje.
IPMA C lygis: kandidatas sėkmingai taikė projekto sąvokas bei projekto
valdymo sąvokas įvairiose projekto įgyvendinimo situacijose savo darbe ir
visiškai įvykdė organizacijos bei savo vadovybės keliamus reikalavimus.
IPMA D lygis: kandidatas turi pakankamai žinių apie projekto sąvokas bei
projekto valdymą.
Pagrindiniai ryšiai
1.1. Projekto valdymo sėkmė, 1.2. Suinteresuotosios šalys, 1.3. Projekto
reikalavimai ir tikslai, 1.8. Problemų sprendimas, 1.11. Laikas ir projekto
etapai, 1.12. Ištekliai, 1.13. Sąnaudos ir finansai, 1.14. Pirkimas ir sutarčių
sudarymas, 1.18. Komunikacija, 2.2. Įsitraukimas ir motyvacija, 2.4.
Atkaklumas, 2.7. Kūrybiškumas, 3.2. Programinė veikla, 3.3. Portfelio veikla,
3.4. PPP įgyvendinimas.

4.3.2. Programinė veikla
Programa – tai tam tikrų tarpusavyje susijusių projektų ir organizacijos
pokyčių visuma; įgyvendinant programą siekiama organizacijos strateginių
tikslų bei naudos. Šis integravimo kompetencijų elementas apima programos
ir programos valdymo apibrėžimą bei su tuo susijusius procesus. Programinė
veikla – tai programos valdymo sąvokų taikymas ir programos vadovų
kompetencijų tobulinimas. Sėkmingai įgyvendindamos programas ir
projektus organizacijos pasiekia savo strateginius tikslus, todėl programų
valdymas yra organizacijos strateginių planų įgyvendinimo priemonė.
Programa – tai grupė tarpusavyje susijusių verslo iniciatyvų (projektai ir su
jais susijusi veikla), kurias įgyvendinant siekiama keleto tikslų, nuo kurių
įvykdymo sėkmės priklauso organizacijos strateginių tikslų pasiekimas ir
strategijos įgyvendinimas. Programoje detaliai numatoma nauda, kurios tikisi
organizacija, bei tos naudos gavimo būdai ir metodika. Programų valdymo
metodika yra geras pagrindas strategijoms ir iniciatyvoms įgyvendinti.
Programai būdingi šie požymiai
5 skyrius.
Nuorodos
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Kai kurie programai priklausantys projektai gali būti pradėti
įgyvendinti ne programos valdymo pradžioje, bet ir vėlesniuose
etapuose.
 Vėliau inicijuoti projektai tiesiogiai priklauso nuo anksčiau
įgyvendintų projektų sėkmingumo.
 Projektų pabaigos datos – tai projekto vykdymo terminas, iki kurio turi
būti gauta projekto nauda, įvykdyti įsipareigojimai, pasiekti tikslai ir
rezultatai bei viskas pristatyta funkcinei organizacijai.
 Projekto turinys gali būti labai įvairus.
 Labai svarbu nuolat vertinti projekto vykdymo poreikį bei aktualumą
organizacijai, atsižvelgiant į organizacijos strategiją ir galimus vidaus
ar išorės pokyčius.
Programos palyginimas su portfeliu
Programos valdymas – tai strateginių pokyčių įgyvendinimo instrumentas.
Portfelio valdymas – tai nuolatinio organizacijos projektų ir programų
valdymo instrumentas. Portfelio valdymas visada suderinamas su
organizacijos tikslais ir nuo portfelio valdymo priklauso portfeliui
priklausančių projektų ir programų įgyvendinimo pirmumo nustatymas.
Programų valdymas ir kontrolė reikalauja papildomų priemonių ir išteklių dėl
steigiamų naujų pareigybių ir atsiradusios veiklos:
 pagrindinis programos kontrolierius;
 pokyčių vadovas (vadovai);
 programos direktorius (arba savininkas, globėjas);
 programos valdymo metodologija, metodai, priemonės ir procedūros;
 programos vadovas;
 programų įgyvendinimo tarnyba;
 programos valdymo komitetas.
Aptariami klausimai
Verslo procesai
Organizacijos strateginiai ir verslo planai
Programų valdymo metodologija, metodai, priemonės ir procedūros
Programų valdymo administracija ir tarnyba
Išteklių valdymas
Galimi proceso etapai
5 skyrius.
Nuorodos
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1. Verslo tobulinimo iniciatyvų sąrašo parengimas ir prioritetų nustatymas.
2. Verslo plano, atitinkančio programos valdymo prioritetus, parengimas ir
patvirtinimas.
3. Vertinimo sistemos, leidžiančios pamatuoti ir įvertinti (esmines)
programas ir jų teikiamą naudą, parengimas ir įdiegimas.
4. Pagrindinių programų ir jų teikiamos naudos priskyrimas atitinkamiems
strateginiams organizacijos tikslams, naudojant sukurtą vertinimo sistemą.
5. Rezultatų aptarimas su tam tikro lygio vadovybe; sprendimų priėmimas ir
komunikacija.
6. Organizacijos pokyčių įgyvendinimas, atitinkamas kultūros ir procesų
koregavimas.
7. Susijusių ir aktualių programų inicijavimas.
8. Pažangos stebėjimas ir vertinimas, mokymasis iš kiekvienos programos ir
išmoktų pamokų taikymas ateityje įgyvendinant programas.
Pagrindiniai IPMA lygių reikalavimai
IPMA A lygis: kandidatas sėkmingai valdė programas ir (arba) kūrė programų
valdymo nuostatas, priemones ir procedūras neperžengdamas savo
atsakomybės ribų. Kandidatas vadovavo arba buvo giliai įsitraukęs į verslo
strategijų pertvarkymą į programas ar portfelius. Kandidatas atsižvelgdamas
į savo atsakomybę sėkmingai atrinko programų ir (arba) projektų vadovus
programoms ir (arba) projektams įgyvendinti.
IPMA B lygis: kandidatas labai gerai supranta programos valdymo sąvoką ir
turi profesinės programų įgyvendinimo patirties. Kandidatas sėkmingai dirbo
valdant programoms priklausančius projektus ir (arba) programas.
IPMA C lygis: kandidatas turi žinių ir supranta programos valdymo sąvoką.
Jam savo profesinėje veikloje yra tekę susidurti su programos valdymo veikla.
IPMA D lygis: kandidatas turi pakankamai žinių apie programos valdymo
sąvoką.
Pagrindiniai ryšiai
1.1. Projekto valdymo sėkmė, 1.2. Suinteresuotosios šalys, 1.3. Projekto
reikalavimai ir tikslai, 1.7. Komandinis darbas, 1.12. Ištekliai 1.16. Kontrolė ir
atskaitomybė, 1.17. Informacija ir dokumentacija, 1.18. Komunikacija, 2.2.
Įsitraukimas ir motyvacija, 2.8. Orientacija į rezultatus, 2.10. Konsultavimas,
2.14. Vertybių pripažinimas, 3.1. Projektinė veikla, 3.3. Portfelio veikla,
3.4. PPP įgyvendinimas.

4.3.3. Portfelio veikla
5 skyrius.
Nuorodos
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Portfelis – tai projektų ir (arba) programų, nebūtinai tarpusavyje susijusių,
visuma, sujungta siekiant visus organizacijoje įgyvendinamus projektus ir
(arba) programas efektyviau kontroliuoti, koordinuoti ir optimizuoti
atsižvelgiant į vykdomą veiklą bei procesus. Visi su portfelio įgyvendinimu
susiję klausimai ir su jais susijęs sprendimų priėmimas turi būti pristatomi
aukščiausiajai organizacijos vadovybei.
Projektų ir (arba) programų, priklausančių portfeliui, valdymas – tai
organizacijoje įgyvendinamų projektų ir (arba) programų teisingas svarbos
įvertinimas, vykdomų procesų optimizavimas, atsižvelgiant į organizacijos
strateginius tikslus bei siekiant efektyviau jų siekti.
Portfelio valdymas yra nuolatinis ir nesibaigiantis procesas, besitęsiantis tol,
kol organizacija gyvuoja ir vykdo savo veiklą. Portfelio valdymo tikslas –
koordinuoti visus organizacijoje įgyvendinamus projektus ir (arba)
programas (arba tam tikrą dalį). Pagrindinė vadovo užduotis yra teikti
aukščiausiajai organizacijos vadovybei informaciją iš žemesnių portfelio
valdymo lygių apie kiekvieno inicijuojamo projekto poreikį bei tikslus,
projektui ir (arba) programai įgyvendinti būtinus išteklius ir jų poreikį bei
konsoliduotus portfelio rezultatus. Portfelio vadovo vidinė atsakomybė
(valdymas „iš viršaus į apačią“) apima strategijos tikslų transformavimo į
projektus ir (arba) programas procesus.
Portfelio valdymas dažniausiai taikomas grupei tarpusavyje verslo prasme
nesusijusių programų ir (arba) projektų, kuriems įgyvendinti yra naudojami
bendri organizacijos ištekliai. Portfelio vadovas koordinuoja visų projektų ir
(arba) programų procesus, susijusius su vertinimu, atrankomis, stebėjimu,
kontrole, prioritetų nustatymu ir pabaigos valdymu. Sudėtingo projekto
išskaidymas į paprojekčius yra normali projektų valdymo specifika.
Portfelio vadovai sukuria subalansuotą organizacijos projektų ir (arba)
programų visumą, kurios tikslai turi būti pasiekti atsižvelgiant į tam tikrus
laiko, biudžeto ir išteklių apribojimus, taikant iš anksto sukurtus modelius,
atitinkančius projekto ir strateginius tikslus. Organizacija savo strateginių
tikslų pasiekimo našumui vertinti turi iš anksto numatyti pagrindinių
veiksmingumo rodiklių matavimo ir vertinimo sistemą, kiekvieno iš
pasirinktų rodiklių svarbos lygį bei ją nuolat taikyti, kad būtų galima įvertinti,
kaip efektyviai pavyksta siekti nustatytų strateginių tikslų. Remiantis
nustatytais veiksmingumo rodiklių matavimo kriterijais yra vertinamas
kiekvienas projektas ir (arba) programa, kad būtų galima nustatyti, ar jie vis
dar yra aktualūs organizacijai ir ar efektyviai vyksta jų įgyvendinimo procesai.
Pasikeitus aplinkybėms, projektai ir (arba) programos yra atitinkamai
koreguojami.
Portfelio valdymo kontrolei dažniausiai taikomos papildomos priemonės,
pavyzdžiui, veiksmingumo rodiklių vertinimo sistema, rodiklių taikymas
5 skyrius.
Nuorodos
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atsižvelgiant į jų svarbos daugiklius, konkrečiai susiejant juos su kiekvienu
portfeliui priklausančiu projektu ir (arba) programa, siekiant užtikrinti, kad
visi įgyvendinami projektai ir (arba) programos atitinka ir prisideda prie
organizacijos verslo strategijos įgyvendinimo.
Kitos dažnai naudojamos priemonės ir technikos
• Subalansuoti laimėjimai
• Bendras pateikiamų ataskaitų formatas
• Konsoliduota portfelio ataskaita, pateikiama aukščiausio lygio
vadovams (ataskaitos santrauka)
• Integruotos projektų valdymo informacinės sistemos
• Portfelių valdymo tarnyba
• Prioritetus nustatantis komitetas
Galimi proceso etapai
1. Programų ir projektų prioritetų nustatymas atsižvelgiant į organizacijos
strategiją ir tikslus.
2. Išteklių portfeliui įgyvendinti skyrimas. Tiekimo ir poreikio balanso
palaikymas.
3. Standartizuotų procesų, priemonių ir ataskaitų teikimo pobūdžio
nustatymas ir taikymas visoms portfeliui priklausančioms programoms ir
(arba) projektams bei pagalbinių priemonių sukūrimas.
4. Nuolatinis portfeliui priklausančių programų ir (arba) projektų
įgyvendinimo procesų stebėjimas ir vertinimas. Koreguojamųjų veiksmų
inicijavimas.
5. Programų ir projektų išbraukimas iš portfelio tikslų (sudėties) tai atvejais,
kai programos ir (arba) projektai yra užbaigiami, kai jie tampa nebeaktualūs
arba kai pasikeičia verslo strategija ir efektyvaus grįžtamojo ryšio
mechanizmų užtikrinimas, kad būtų galima išmoktas pamokas bei įgytą
patirtį pritaikyti ateityje.
6. Naujų projektų ir (arba) programų pasirinkimas ir jų įgyvendinimo
inicijavimas.
Aptariami klausimai
Subalansuoti laimėjimai
Pagrindiniai veiksmingumo rodikliai (KPI)
Organizacijos strateginis ir verslo planas
Portfelių valdymo tarnyba
Projektų valdymo tarnyba
Išteklių valdymas
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Pagrindinės IPMA lygių kompetencijos
IPMA A lygis: kandidatas sėkmingai valdė portfelių įgyvendinimo procesus ir
(arba) vystė bei tobulino portfelių valdymo nuostatas, priemones ir
procedūras atsižvelgdamas į savo atsakomybę. Sėkmingai vykdė arba buvo
giliai įsitraukęs į verslo strategijų taikymą įgyvendinant programas ir
portfelius. Kandidatas sėkmingai atrinko tinkamus programų ir (arba)
projektų vadovus bei užtikrino jų kompetencijų profesinį tobulinimą
atsižvelgdamas į savo atsakomybę.
IPMA B lygis: kandidatas labai gerai suprato ir sėkmingai profesinėje veikloje
taikė portfelių valdymo sąvokas. Kandidatas sėkmingai valdė portfeliui
priklausančius projektus arba visą portfelį.
IPMA C lygis: kandidatas sėkmingai nustatė portfeliui priklausančių projektų
įgyvendinimo svarbą bei eiliškumą, teikė portfeliui įgyvendinti aktualią
informaciją ir ataskaitas apie portfeliui priklausančių projektų įgyvendinimo
eigą bei kokybę.
IPMA D lygis: kandidatas turi pakankamai žinių apie portfelio valdymo
sąvokas.
Pagrindiniai ryšiai
1.1. Projekto valdymo sėkmė, 1.2. Suinteresuotosios šalys, 1.3. Projekto
reikalavimai ir tikslai, 1.4. Rizika ir galimybės, 1.8. Problemų sprendimas,
1.16. Kontrolė ir atskaitomybė, 1.17. Informacija ir dokumentacija, 1.18.
Komunikacija, 2.2. Įsitraukimas ir motyvacija, 2.6. Atvirumas, 2.8. Orientacija
į rezultatus, 2.10. Konsultavimas, 2.14. Vertybių pripažinimas, 3.1. Projektinė
veikla, 3.4. PPP įgyvendinimas, 3.6. Verslo aplinka, 3.10. Finansinės žinios.

4.3.4. Projekto, programos ir portfelio įgyvendinimas
Šis kompetencijos elementas aprėpia projektų, programų ir portfelių (toliau
PPP) sukūrimą ir nuolatinį jų įgyvendinimo procesų tobulinimą
organizacijoje. Kiekvienoje organizacijoje vykdomi nuolatinio tobulinimo
procesai, kuriems prireikia pokyčių valdymo kompetencijų. Pokyčių valdymas
gali būti evoliucinio pobūdžio ir vykti lėtai arba gali būti revoliucinio pobūdžio
ir įvykti per trumpą laiko tarpą. Projekto, programos ir portfelio valdymas –
tai organizacijos strategijos dalis, tad labai svarbu tiksliai apibrėžti pačią
programą (PPP programa) prieš pradedant ją įgyvendinti. Nuolatiniai
tobulinimo procesai yra labai svarbūs įgyvendinant projektus, programas ir
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portfelius bei tiesiogiai nulemia organizacijos strateginių tikslų pasiekimo ir
strateginio plano įgyvendinimo sėkmę. Kad būtų galima lengviau identifikuoti
projektų, programų ir portfelių tobulinimo atspirties taškus, labai svarbu iš
anksto parengti lyginamąją analizę su kitais rinkoje įgyvendinamais
etaloniniais pavyzdžiais bei jau įgyvendintų projektų teigiama patirtimi, kad
būtų galima tiksliai nustatyti, kokia situacija organizacijoje yra šiuo metu.
Projektų, programų ir portfelių valdymo įgyvendinimas organizacijoje sudaro
sąlygas kuo geresniems procesams, metodams, technikoms ir priemonėms
taikyti, taip pat skatina požiūrių lankstumą ir, tam tikrais atvejais, nuomonės
keitimą ir taikymą organizacijos pokyčiams diegti bendro ir nuolatinio
organizacinio tobulinimo procese. Atsižvelgiant į tokius galimus pokyčius,
projektų, programų ir portfelių valdymo stilius bei metodika turi atitikti
organizacijos poreikį ir kultūrą. Tai reiškia, kad konkrečios užduotys turi būti
planuojamos ir optimizuojamos taip, kad atitiktų projekto ar programos
strateginius tikslus. Sąnaudų ir laiko planavimas, projekto, programos ir
portfelio personalo paieška taip pat priklauso šiam procesui. Standartai ir
taisyklės – tai pagalbinės priemonės, padedančios susidoroti su kartais
iškylančiomis problemomis arba spręsti labai unikalius probleminius
klausimus kasdieniniame projekto, programos ar portfelio įgyvendinimo
darbe. Terminų standartizavimas padeda geriau vieniems kitus suprasti bei
išlaikyti bendrą ir visuotinai priimtą susitarimų pagrindą, rengiant ir
pasirašant bendradarbiavimo ar prekių ir paslaugų pirkimo sutartis projektų
valdymo srityje. Kokybės užtikrinimo procesas apima audito procedūras,
siekiant nustatyti, ar vykdomi darbai atitinka kokybės standartus bei kitus
galiojančius reguliavimo ir kontrolės kriterijus. Viso PPP programos
gyvavimo ciklo metu visi vystomi bei kuriami produktai, paslaugos ir vykdomi
procesai yra nuolat stebimi, kontroliuojami ir tobulinami. PPP programos
vadovas taiko projektų valdymo principus, procesus ir priemones, įskaitant ir
projekto komandos darbo kokybės valdymo metodus. Pati organizacija
atitinkamai koreguoja savo veiklą, kad efektyviau prisidėtų sėkmingai
įgyvendinant PPP programas ir siekiant strateginių tikslų. Projektas,
programa ir portfelis dažnai įgyvendinami lygiagrečiai, tačiau jų
įgyvendinimo tempas skiriasi.
Galimi proceso etapai
1. Sprendimo priėmimas dėl projekto, programos ir portfelio įgyvendinimo
pradžios organizacijoje, siekiant užtikrinti sėkmingą nuolatinio organizacijos
tobulinimo ar pokyčių valdymo procesą.
2. Projektų, programų ir portfelių situacijos įvertinimas lyginant juos su
atitinkamais rinkos etalonais ir jau įgyvendintų projektų teigiama patirtimi.
3. Projektų, programų ir portfelių valdymo sampratos kūrimas
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organizacijoje.
4. Galimybių studijos parengimas prieš PPP bandomojo įgyvendinimo
pradžią.
5. Bandomosios programos rezultatų įvertinimas ir, jos sėkmės atveju, visos
PPP programos įgyvendinimo pradžios inicijavimas.
6. Įgyvendinimo tempo nustatymas bei atskirų etapų numatymas,
atsižvelgiant į bendrą programos brandos kelią kompetencijų vystymo,
būtinų organizacijos pokyčių, metodų, technikų, priemonių diegimo ir kitų
procesų srityse.
7. Numatytų etapų įgyvendinimas, projektų, programų ir portfelių valdymo
personalo atranka ir mokymas.
8. Nuolatinis tobulinimas pakartotinai tobulinant numatytų procesų etapus
ir išmoktų pamokų taikymas ateityje įgyvendinant projektus, programas ir
portfelius.
Aptariami klausimai
Lyginamoji analizė
Verslo procesai
Pokyčių valdymas
Brandos modeliai
Personalo ugdymas
Projektų tarnyba
Standartai ir taisyklės
Sistemos ir technologijos
Pagrindinės IPMA lygių kompetencijos
IPMA A lygis: kandidatas sėkmingai valdė ir koordinavo projektų, programų
ir portfelių įgyvendinimo tobulinimo procesus atsižvelgdamas į savo
atsakomybę.
IPMA B lygis: kandidatas efektyviai prisidėjo prie projektų įgyvendinimo
planų vystymo ir sėkmingai pasiekė konkrečių rezultatų, įgyvendinant
projektus, programas ar portfelius ir juos tobulinant.
IPMA C lygis: kandidatas aktyviai prisidėjo prie projektų, programų ar
portfelių įgyvendinimo procesų tobulinimo ir taikymo.
IPMA D lygis: kandidatas turi pakankamai žinių projektų, programų ar
portfelių valdymo srityje.
Pagrindiniai ryšiai
1.5. Kokybė, 1.7. Komandinis darbas, 1.9. Projekto struktūra, 1.10. Apimtis ir
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rezultatai, 1.11. Laikas ir projekto etapai, 1.13. Sąnaudos ir finansai, 1.17.
Informacija ir dokumentacija, 1.18. Komunikacija, 1.19. Projekto pradžios
valdymas, 1.20. Projekto pabaigos valdymas, 2.1. Lyderystė, 2.4. Atkaklumas,
2.6. Atvirumas, 2.8. Orientacija į rezultatus, 2.11. Derybiniai įgūdžiai, 2.14.
Vertybių pripažinimas, 3.1. Projektinė veikla, 3.2. Programinė veikla, 3.03
Portfelio veikla, 3.6. Verslo aplinka, 3.8. Personalo valdymas.

4.3.5. Nuolatinė organizacija
Šis integravimo kompetencijų elementas apibūdina projekto ir (arba)
programos organizaciją, kuri yra laikina ir veikia tol, kol yra įgyvendinamas
projektas, ir (arba) organizaciją, susietą tarpusavio santykiais su nuolat
veikiančiais tiesiogiai projektų ir (arba) programų įgyvendinimą
kontroliuojančios organizacijos padaliniais, kurie prisideda prie projektų ir
(arba) programų įgyvendinimo arba yra susieti su jų įgyvendinimu kitais
pagrindais. Projektų praktiškai neįmanoma įgyvendinti neįtraukus nuolatinės
organizacijos departamentų bei jiems priklausančių išteklių. Atitinkamai,
projektų rezultatai ir jų įgyvendinimo pabaigoje sukurti produktai ar
paslaugos yra perduodami nuolatinei organizacijai naudoti bei valdyti.
Nuolatinės organizacijos iškelia ilgalaikius tikslus ir jų siekia. Projektai,
programos ir portfeliai yra kuriami ir įgyvendinami siekiant įdiegti bei
efektyviai valdyti organizacijos pokyčius arba įgyvendinti esminę verslo
veiklą projektinės pakraipos organizacijose. Projektai dažniausiai yra arba
įgyvendinami pačioje nuolatinėje organizacijoje, arba įgyvendinimo
procesams vykdyti panaudojami nuolatinės organizacijos ištekliai /
infrastruktūra / produktai. Nuolatinės organizacijos darbo procedūros ir
tvarka (darbinės užduotys, hierarchija, vadovybės lygiai, atsakomybė,
organizacijos struktūra ir sprendimų priėmimas) daro įtaką projekto
valdymui arba atvirkščiai.
Labai svarbu pasiekti visišką nuolatinės organizacijos pritarimą projektui
įgyvendinti arba ateityje nugalėti galimus prieštaravimus dėl projekto
planavimo ir įgyvendinimo. Projekto rezultatai (produktai, paslaugos,
infrastruktūra, informacinės sistemos, dokumentacija) daro tiesioginę įtaką
nuolatinės organizacijos veiklai. Siekiant sėkmingai įgyvendinti projektą,
svarbu aiškiai suvokti, kaip veiklą vykdo nuolatinė organizacija ir kokie yra
nuolatinės organizacijos politiniai tikslai, kaip vykdoma jų priežiūra ir
kontrolė, kokia gali kilti rizika. Dėl šių priežasčių labai svarbu teisingai suvokti
nuolatinės organizacijos veiklos planavimo ir valdymo principus bei pasiektų
projekto rezultatų teikiamą naudą nuolatinei organizacijai ir rezultatams,
kurių ji siekia.
Jeigu projektų vadovas yra pakankamai patyręs konkrečioje verslo srityje, jam
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bus daug lengviau įvertinti šiuos veiksnius.
Projektų valdymo tarnyba (komanda, vadovai) dažniausiai priklauso pačiai
nuolatinei organizacijai. Ji nuolat dirba projektų valdymo informacijos bei
metodologijos tobulinimo srityje, kad ateityje įgyvendinami projektai būtų
vykdomi nuosekliau ir sėkmingiau. Nuolatinės organizacijos valdymas
projektų valdymo principu yra būdingas visoms projektinės veiklos principais
veikiančioms nuolatinėms organizacijoms. Šis principas padeda padidinti
organizacijos lankstumą ir dinamiškumą, decentralizuoti operatyvinio
valdymo atsakomybę, pagerina organizacijos mokymosi galimybes ir skatina
organizacijos pokyčius. Kitos valdymo sąvokos (pavyzdžiui, valdymas pagal
tikslus) gali būti papildomai įtraukiamos į tokios ir taip veikiančios nuolatinės
organizacijos valdymo bei veiklos principus.
Galimi proceso etapai
1. Organizacijos struktūros, tikslų ir darbo principų supratimas.
2. Suinteresuotųjų šalių struktūros suvokimas, jų tikslų įvertinimas ir darbo
metodų perpratimas.
3. Bendrų sąlyčio taškų tarp nuolatinės organizacijos ir atskirų projekto
dalių nustatymas ir bendrų darbo procesų sukūrimas abiejose (nuolatinės
organizacijos ir projekto) aplinkose.
4. Bendrų sąlyčio taškų ir skirtumų identifikavimas.
5. Skirtingų variantų vertinimas bei galimų pasekmių prognozavimas.
6. Diskutavimas, sprendimų priėmimas, komunikacija ir įgyvendinimas.
7. Pažangos stebėjimas ir vertinimas, mokymosi ciklo diegimas.
Aptariami klausimai
Pokyčių valdymas
Organizacijos sprendimų priėmimo procesai
Organizacijos strategija ir struktūra
Projektų valdymo tarnyba
Pagrindinės IPMA lygių kompetencijos
IPMA A lygis: kandidatas efektyviai taikė ir koordinavo darbo procedūras tarp
nuolatinės organizacijos ir atskirų projekto sudedamųjų dalių.
IPMA B lygis: kandidatas puikiai orientavosi skirtingose nuolatinės
organizacijos ir projektų aplinkose.
IPMA C lygis: kandidatas turi darbo patirties skirtingose nuolatinės
organizacijos ir projektų įgyvendinimo aplinkose.
IPMA D lygis: kandidatas žino apie nuolatinės organizacijos ir projektų
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sąsajas.
Pagrindiniai ryšiai
1.3. Projekto reikalavimai ir tikslai, 1.4. Rizika ir galimybės, 1.05 Kokybė, 1.6.
Projekto organizacija, 1.10. Apimtis ir rezultatai, 1.13. Sąnaudos ir finansai,
1.15. Pokyčiai, 1.17. Informacija ir dokumentacija, 1.18. Komunikacija, 1.19.
Projekto pradžios valdymas, 1.20. Projekto pabaigos valdymas, 2.4.
Atkaklumas, 2.5. Atsipalaidavimas, 2.8. Orientacija į rezultatus, 2.12.
Konfliktai ir krizės, 2.13. Patikimumas, 2.15. Etika, 3.6. Verslo aplinka, 3.8.
Personalo valdymas.

4.3.6. Verslo aplinka
Verslas – tai pramoninio (gamybinio), komercinio ar profesinio pobūdžio
veikla, kurios tikslas – prekių ir paslaugų sukūrimas. Apibrėžimas yra
taikytinas ir pelno siekiančioms ir ne pelno organizacijoms. Šis kompetencijos
elementas aprėpia verslo aplinką, kuri daro įtaką projektams, programoms ir
portfeliams įgyvendinti ir atvirkščiai – nedaro įtakos. Kad projektų, programų
ir portfelių rezultatai atitiktų verslo poreikį, svarbu tarp abiejų šalių palaikyti
nuolatinį ir efektyvų keitimąsi informacija. Efektyvus projektų, programų ir
portfelių valdymas gali būti užtikrintas tiktai verslo aplinkoje. Projektų,
programų ir portfelių valdymo būdas tiesiogiai priklauso nuo organizacijos
strategijos.
Projektai, programos ir portfeliai yra kuriami ir įgyvendinami, kad efektyviau
būtų galima siekti organizacijos strateginių tikslų. Projektų, programų ir
portfelių valdymas privalo atitikti korporatyvinius standartus ir gaires. Tai
apima tokias sritis: organizacinę, teisinę, finansinę ir ekonominę, taip pat
žmonių išteklius, pardavimo ir rinkodaros bei informacijos ir ryšių
technologijų sritį. Taip pat, įgyvendinant projektą ir (arba) programą, svarbu
patenkinti organizacijos vadovybės lūkesčius, nuolat teikti ataskaitas apie
įgyvendinimo eigą bei atitinkamai palaikyti ryšį su nuolatine organizacija.
Nuo projekto ir (arba) programos įgyvendinimo pradžios sėkmingumo
priklauso apytiksliai 30 procentų viso projekto ir (arba) programos sėkmės.
Projekto ir (arba) programos įgyvendinimo pradžia – tai tas metas, kai tiksliai
įvardinami ir patvirtinami organizacijos projektui keliami reikalavimai ir
lūkesčiai, projektui įgyvendinti reikalingi ištekliai bei organizacijos tiesioginio
įsikišimo į projekto įgyvendinimo procesą poreikis. Projekto ir (arba)
programos pradžia – pats tinkamiausias metas motyvuoti ir įtraukti visus
projekto dalyvius bei suinteresuotąsias šalis. Šiame etape labai svarbu sukurti
ir palaikyti atvirumo kultūrą, kad būtų galima teisingai įvertinti visų projekto
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dalyvių ir suinteresuotųjų šalių poreikius ir lūkesčius, būtų galima išvengti
paslėptų interesų.
Projekto ir (arba) programos pradžioje aptariamas verslo planas, siekiama
visų projekto dalyvių pritarimo planui, parengiamas pirminis projekto planas,
pirminė rizikos analizė kartu su iš anksto numatytomis priemonėmis, kurios
padėtų suvaldyti galimą riziką. Teisiniai reguliavimo aspektai turi būti įtraukti
į projekto ir (arba) programos pradžios valdymo darbotvarkę, kad būtų
galima detaliai ištirti kartu su kitais projektą įgyvendinančiais dalyviais, kokie
teisiniai ir reguliavimo aspektai gali turėti tiesioginės įtakos projektui ar
programai. Poreikis inicijuoti ir įgyvendinti projektą ar programą tiesiogiai
kyla iš verslo aplinkos. Dėl šios priežasties didžioji projekto valdymo procesų
dalis tiesiogiai priklauso nuo organizacijos veiklos specifikos.
Pirmiau pateikta informacija detalizuoja aspektus, kaip projektui ir (arba)
programai įgyvendinti daro įtaką nuolatinė organizacija, o toliau bus
pateikiama informacija apie tai, kaip projekto ir (arba) programos
įgyvendinimo procesai, ataskaitos, komunikacija bei rezultatai daro įtaką
nuolatinei organizacijai ir jos vykdomai veiklai.
Strateginiame lygmenyje nuo verslo ir teisinės aplinkos priklauso projektų ir
programų įgyvendinimo našumas. Tai apima sprendimų priėmimo specifiką
ir būdus, nuo kurių priklauso, kaip pati organizacija nusiteikusi koordinuoti
veiksmus, susijusius su projektais ir programomis, kaip kontroliuojamos
sąnaudos ir pajamos, kaip organizuojamas projekto išteklių skyrimas ir
vystymas, kaip projekto, programos ir portfelio vadovai turi teikti ataskaitas
vyriausiajai organizacijos vadovybei, kad užtikrintų, jog projektų, programų
ir portfelių įgyvendinimo procesas atitinka verslo poreikius.
Taktiniu lygmeniu verslo ir teisinė aplinka yra susijusi su projektu ar
programa verslo plano kontekste. Verslo plane yra išdėstoma, ko tikimasi iš
projekto ar programos sąnaudų, rizikos valdymo, pajamų, rezultatų
funkcionalumo, laiko valdymo ir išteklių srityse. Tarpusavio sąsajos su kitais
organizacijos departamentais turi būti aiškiai detalizuojamos dviem
aspektais: ko projektui ar programai reikia iš pačios organizacijos ir atskirų
jos departamentų bei ko organizacijos departamentai tikisi iš projekto ar
programos rezultatų, kai jau bus galima jų tikėtis.
Nuolatinė organizacija turi tiksliai apibrėžti verslo poreikį, t. y. kokių
konkrečių tikslų įgyvendinimo yra tikimasi iš projekto ar programos
rezultatų. Organizacija turi užtikrinti, kad ji yra pajėgi matuoti ir vertinti
projekto ar programos rezultatus jų oficialaus priėmimo etapuose bei gebėti
tinkamai išnaudoti rezultatus, kad būtų pasiektos prognozuotos pajamos.
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Projekto / programos / portfelio organizacijos struktūra turi atitikti
suinteresuotųjų šalių valdymo, dalyvavimo veikloje ir kontrolės poreikius.
Visais atvejais būtina apibrėžti tris skirtingus vaidmenis: savininko / globėjo,
kuris yra atsakingas už verslo planą, tiekėjų, kurie rūpinasi reikalavimų, skirtų
išteklių kokybiniams parametrams parengimu, aprūpinimu reikalingais
ištekliais bei su aprūpinimu susijusių įgūdžių vystymu, ir vartotojų, kurie
įsisavina (naudojasi rezultatais) rezultatus bei suteikia naudą. Kai kuriais
atvejais suinteresuotųjų šalių oficialiais atstovais gali būti skiriamas daugiau
nei vienas asmuo. Savininko / globėjo vaidmenį gali atlikti tik vienas asmuo.
Verslo plano valdymas yra informacijos apie planuotos ir realiai pasiektos
pažangos valdymą, apimant ir įvertinant visus pagrindinius gamybos bei kitų
su projekto ar programos įgyvendinimu susijusių procesų veiksnius, taip pat
ir planuotų bei realiai pasiektų rezultatų vertinimą.
Tai suteikia:
 verslo, teisinės bazės ir informacijos valdymo svertus projektų ar
programų kontrolei;
 informaciją, reikalingą portfelio vadovybei, kad užtikrintų skirtingų
projektų ir programų bei organizacijos strateginių tikslų atitiktį bei
galimybę tai kontroliuoti;
 kitiems departamentams būtiną informaciją, kad jie galėtų planuoti su
projekto ar programos įgyvendinimu susijusią veiklą.
Planavimo ir ataskaitų rengimo procesai yra labai svarbūs, kad būtų galima
efektyviai užtikrinti, jog kiekvienas tiksliai žino, kokius rezultatus projektas
ar programa turi pasiekti, kas ir ką turi atlikti, kaip ir kada turi būti atliktas
procesų valdymas ir kontrolė. Vienas svarbiausių dalykų projektų vadovui yra
aiškiai žinoti sprendimų priėmimo laisvės ribas bei kokios svarbos klausimus
kaip dažnai kelti iki aukščiausios vadovybės lygmens ir teikti pokyčių
ataskaitas. Rizikos valdymas – tai organizacijos apsauginė išankstinio
įspėjimo sistema, suteikianti pakankamai laiko bei tikslios informacijos, kad,
esant poreikiui, būtų galima planuoti vadovybės įsikišimą situacijai koreguoti.
Projekto valdymo komanda, pateikdama informaciją apie galimą riziką, turi
pateikti ir siūlomus skirtingus rizikos suvaldymo būdų variantus.
Projekto vadovybė turi iš anksto informuoti vyriausiąją organizacijos
vadovybę, matydama, kad gresia didelis skirtumas tarp planuoto ir realaus
tikslų įgyvendinimo rezultatų, taip pat informuoti, jeigu viršija leistino
nukrypimo ribas arba jeigu nesiimama tinkamų koregavimo veiksmų.
Projekto vadovybė visą pirmiau išvardytą informaciją vyriausiajai vadovybei
turi pateikti kuo anksčiau, kad ji turėtų pakankamai laiko įsigilinti į situaciją,
ieškoti papildomos informacijos bei priimti teisingus sprendimus. Šie
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reikalavimai yra taikytini visų projekto įgyvendinimo eigos pokyčių atvejais
arba iškilus projekto funkcionalumo sutrikimams, t. y. pagrindinės grėsmės
projekto sėkmei atvejais. Labai svarbu užtikrinti tinkamą visų suinteresuotųjų
šalių komunikaciją. Suinteresuotoji šalis, kuri nepriklauso projekto
įgyvendinimo komandai, visą aktualią informaciją gali gauti tik palaikant ryšį.
Projekto ar programos vadovybės pareiga yra užtikrinti tinkamą
komunikaciją įvairių situacijų atvejais bei įvertinti komunikacijos poveikį.
Nuolatinė projekto komunikacija turi turėti kelias sudedamąsias dalis:
formalų ir neformalų toną, stūmimo ir traukimo strategijas, reguliariai
teikiamą ir atsitiktinę ar nereguliarią informaciją. Projektų vadovas turi
stebėti ir tinkamai vertinti vyriausiosios vadovybės ir (arba) suinteresuotųjų
šalių sudėties pokyčius ir galimą jų įtaką projekto įgyvendinimo eigai. Valdant
projektų informacinę sklaidą verslo aplinkoje yra labai svarbus projektų,
programų ir portfelių įvaizdžio sukūrimas ir palaikymas, komandos
įsitraukimo ir motyvacijos palaikymas bei matomumo kūrimas
aukščiausiuose lygiuose.
Projekto sprendimai, kurie gali turėti teisinių pasekmių, turi būti priimami tik
visapusiškai ir pakartotinai juos įvertinus. Projektų vadovo pareiga yra
užtikrinti, kad visa projekto įgyvendinimo veikla būtų vykdoma pagal
įstatymus ir kitus teisinius reikalavimus. Projekto vadovas turi gebėti
įvertinti, kokia veikla yra teisiškai reglamentuojama ir kokie teisiniai principai
turi būti taikomi konkrečiose situacijose.
Galimi proceso etapai
1. Funkcinės projektų, programų ir (arba) portfelių valdymo organizacijos
įkūrimas.
2. Strateginių standartų ir gairių, tiksliai apibrėžiančių skirtingas projekto
valdymo sritis (teisinę, finansų, ekonominę, žmonių išteklių, pardavimo,
rinkodaros bei informacijos ir ryšių technologijų), parengimas.
3. Standartų ir gairių įdiegimas organizacijoje bei organizacijos vykdomų
projektų ir programų palyginamoji analizė pagal priimtus standartus.
4. Verslo pokyčių strategijos įgyvendinimas, ataskaitų teikimas vadovybei,
reikalavimų, numatytų verslo plane, laikymasis.
5. Grįžtamojo ryšio apie išmoktas pamokas nuolatinis teikimas ir taikymas
nuolatinės organizacijos veikloje ir (arba) įgyvendinant portfelį / programą
/ projektą (pagal konkretų poreikį).
Aptariami klausimai
Sąskaityba
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Pokyčių valdymas
Komunikacija
Personalo valdymas laikinosiose organizacijose
Su projekto įgyvendinimu susijusios organizacijos
Projektų ir programų įgyvendinimo strategija
Pagrindinės IPMA lygių kompetencijos
IPMA A lygis: kandidatas dirbo komitete, kuris vykdė verslo procesų vystymo
priežiūrą ir kontrolę. Kandidatas, atsižvelgdamas į verslo aplinkos
reikalavimus, vadovavo projektų valdymo procesams. Kandidatas racionaliai
sprendė verslo klausimus projektų svarbos nustatymo srityje. Sėkmingai
informavo vyriausiąją vadovybę apie verslo klausimus strateginiame
lygmenyje.
IPMA B lygis: kandidatas aktyviai vystė ir tobulino bendrus projekto ir verslo
aplinkos procesus. Prisidėjo įgyvendinant projektą arba pats įgyvendino
projektų valdymo tobulinimo procesus, susijusius su verslo aplinka.
Sėkmingai suvaldė atskirų verslo organizacijos departamentų įtaką projektui.
Sėkmingai ir taktiškai suvaldė kritines situacijas, kylančias dėl verslo aplinkos
reikalavimų.
IPMA C lygis: kandidatas susidūrė su visais projektų ir (arba) programų
valdymo aspektais bei didžiąją dalį projektų ir (arba) programų valdymo
metodų taikė savo profesinėje veikloje. Kandidatas dalyvavo rengiant
projektų valdymo reikalavimų analizes. Kandidatui teko susidurti ir spręsti
skirtingus verslo klausimus operaciniame lygmenyje.
IPMA D lygis: kandidatas turi pakankamai žinių apie verslo aplinką.
Pagrindiniai ryšiai
1.1. Projekto valdymo sėkmė, 1.3. Projekto reikalavimai ir tikslai, 1.4. Rizika ir
galimybės, 1.5. Kokybė, 1.6. Projekto organizacija, 1.8. Problemų sprendimas,
1.10. Apimtis ir rezultatai, 1.14. Pirkimas ir sutarčių sudarymas, 1.15.
Pokyčiai, 1.16. Kontrolė ir atskaitomybė, 2.1. Lyderystė, 2.2. Įsitraukimas ir
motyvacija, 2.4. Atkaklumas, 2.6. Atvirumas, 2.7. Kūrybiškumas, 2.8.
Orientacija į rezultatus, 2.9. Našumas, 2.10. Konsultavimas, 2.11. Derybiniai
įgūdžiai, 3.3. Portfelio veikla, 3.4. PPP įgyvendinimas, 3.5. Nuolatinė
organizacija, 3.7. Sistemos, produktai ir technologijos, 3.10. Finansinės žinios,

4.3.7. Sistemos, produktai ir technologijos
Šis kompetencijos elementas apima bendras sąsajas tarp projekto ar
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programos ir organizacijos sistemų, produktų ir (arba) technologijų kūrimo
bei taikymo srityse. Šį kompetencijų elementą galima skaidyti į sistemų,
produktų ir (arba) technologijų, patenkančių į organizaciją arba iš jos
išeinančių, kūrimo, taikymo, įdiegimo ir rezultatų vertinimo procesus.
Projektai gali būti naudingi kuriant arba tobulinant produktus, paslaugas ar
sistemas. Technologijų atranka ar sprendimai dėl technologijų tobulinimo yra
priimami strateginiu projekto lygiu. Naujai sistemai, produktui ir (arba)
technologijoms sukurti ar pakeisti ar tobulinti būtinas kitas projektas ir kiti jo
vykdymo terminai. Projekto komanda, taip pat ir pats projekto vadovas, tokio
pobūdžio projektuose turi gerai išmanyti produktų vystymo procesus.
Sistemas (tokias kaip informacijos ir ryšių technologijos, infrastruktūra,
gamybiniai procesai, rinkodaros ir paskirstymo sistemos ir kt.) sudaro daug
techninių, natūralių ir (arba) socioekonominių elementų (produktai,
paslaugos) bei posistemių. Produkto ar paslaugos gyvavimo ciklą valdo
produkto ar paslaugos vadovas (vadovybė). Atskiri nuolatinės organizacijos
padaliniai yra tiesiogiai atsakingi už produkto, paslaugos ar įrangos kūrimo
valdymą bei naujausių sistemų ir posistemių, kurios yra sukurtos kaip
projekto rezultatas, palaikymą. Technologinis projekto kontekstas suteikia
patikrintų ir inovatyvių sprendimų sukūrimo galimybes naujų ar patobulintų
produktų, paslaugų, posistemių ir sistemų vystymo srityje. Projektai, kurių
tikslas yra sistemų, produktų ir (arba) technologijų, atitinkančių organizacijos
korporatyvinius standartus, kūrimas, privalo atitikti visus patvirtintus
organizacijos standartus ir gaires. Tam tikrais atvejais projektai yra
įgyvendinami siekiant išbandyti naujas sistemas, produktus ir technologijas
bei įvertinti jų pritaikymo galimybes. Jeigu naujos sistemos, produktai ir
technologijos pasitvirtina, organizacija sprendžia dėl jų įdiegimo ir
pritaikymo organizacijos viduje. Pradinis projektas yra bandomasis projektas.
Projektai, kurių tikslas yra naujų sistemų, produktų ar technologijų sukūrimas
bei tolimesnis pardavimas verslo aplinkoje, yra geras verslo strategijos
variklis. Pajamos bei paklausa rinkoje gali smarkiai viršyti naujų sistemų,
produktų ar technologijų sukūrimo sąnaudas tam tikru laikotarpiu. Projektai,
kurių tikslas yra naujų sistemų, produktų ar technologijų pritaikymas,
dažniausiai turi griežtai nustatytas numatyto biudžeto ir laiko ribas, kad
organizacija galėtų greičiau susigrąžinti patirtas išlaidas didindama
produktyvumą ir (arba) mažindama darbo jėgą. Projektų vadovai ir projektų
komandos nariai turi suvokti, kad retkarčiais pasitaiko vienas kitam
prieštaraujančių reikalavimų dėl sistemų produktyvumo ir funkcionalumo,
rezultatų, laiko, sąnaudų, pajamų ir rizikos. Jie turi gerai išmanyti ir mokėti
vertinti skirtingus galimybių studijų analizės aspektus, tokius kaip naujų
sistemų, produktų ir technologijų panaudojimas, ekonomiškumas,
pelningumas, gyvybiškumas, suderinamumas, pokyčiai ateityje, pratęsimas,
atnaujinimas ir pakeitimas. Visi šie aspektai turi būti įtraukti ir detaliai
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aprašyti verslo plane, jų įgyvendinimas atitinkamai turi būti kontroliuojamas
ir vertinamas. Projektų vadovai ir jų komandos nariai taip pat turi įvertinti tai,
kad diegiant, taikant bei laukiant rezultatų iš naujai sukurtų sistemų,
produktų ir technologijų, būtina į projekto įgyvendinimo procesus įtraukti
atitinkamas projektui svarbias organizacijos suinteresuotąsias šalis.
Tai apima visus susijusius su:
 sistemomis, produktais, technologijomis ir pastatų ūkio bei
infrastruktūros bazės valdymu;
 pardavimu ir rinkodara, jeigu sistemų, produktų ir (arba) technologijų
pardavimu toliau rūpinasi pati organizacija;
 korporatyviniais kokybės standartais, sistemų, produktų ir standartų
kūrimo architektūra / principais.
Įdiegus ir naudojant naujai sukurtas sistemas, joms kurti skirtos investicijos
turi pradėti atsipirkti nuolat sistemas prižiūrint ir tikrinant jų našumą.
Sistemų renovacija, sistemų dizaino tobulinimas ir likvidumas gali būti atskiro
projekto tikslas tuo atveju, jeigu planuojami darbai yra labai didelės apimties
ir sudėtingi. Sistemų, posistemių ir jų sudedamųjų dalių apytikslį
pageidaujamą ir realistinį gyvavimo ciklą tiesiogiai lemia patys klientai bei
projekto komanda. Projekto vadovas ir pati projekto komanda turi gerai
išmanyti visus reikalavimus, veikiančius sistemų valdymo procesus bei
sistemų palaikymą, renovaciją ir atnaujinimą. Už šių sąvokų taikymo ir
projekto optimizavimo procesus tiesiogiai atsako projekto vadovas.
Galimi proceso etapai sistemų taikymo srityje
1. Sistemos struktūros, apimties ir turinio analizė.
2. Galimybių studijos parengimas ir verslo plano parengimas.
3. Sistemos funkcionalumo išskirtinių bruožų išskyrimas ir tikslinės klientų
grupės identifikavimas.
4. Sistemos, posistemio ir jos sudedamųjų dalių tikslus apibrėžimas.
5. Sistemos gamybos modelio planavimas bei tiekimo grandinės kūrimas
sėkmingam sistemos platinimo procesui užtikrinti.
6. Atsakomybės priskyrimas ir išdalinimas bei sistemos dizaino
patvirtinimas, sistemų, posistemių ir jas sudarančių komponentų gamybos
modelio sukūrimas.
7. Bendros sistemos optimizavimas, atsižvelgiant į pasiūlymus dėl jos
naudojimo, priežiūros palaikymo ir ekonominio našumo tobulinimo
galimybių.
8. Sistemos testavimas (bandomasis jos taikymas įgyvendinant projektą),
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problemų identifikavimas (jeigu tokių randama) ir jų šalinimas.
9. Užtikrinimas, kad sistema atitinka visus reikalavimus, kurie yra išdėstyti
verslo plane.
10. Produkto / sistemos paleidimas ir perdavimas organizacijai / klientui.
11. Produkto gyvavimo ciklo valdymas.
12. Išmoktų pamokų dokumentacija ir taikymas įgyvendinant ateities
projektus.
Galimi proceso etapai sistemų vystymo srityje
1. Projekto, skirto naujai sistemai sukurti, inicijavimas ir įvertinimas.
2. Klientų tikslinių grupių išskyrimas bei naujos sistemos patobulinto
funkcionalumo išgryninimas.
3. Galimybių naujai sukurtą sistemą naudoti su kitais susijusiais produktais
sudarymas.
4. Sistemos gamybos ir platinimo modelio sukūrimas.
5. Sistemos sąnaudų apskaičiavimas.
6. Sistemos optimizavimas pagal nustatytus reikalavimus.
7. Patobulintos sistemos taikymas organizacijoje bei jos pateikimas į rinką
viso jos gyvavimo ciklo metu.
8. Tolesnio sistemos tobulinimo galimybių bei krypčių nustatymas.
9. Išmoktų pamokų dokumentacija ir taikymas įgyvendinant ateities
projektus.
Terminas „sistema“ (sistemos) yra vartojamas kaip bendrinis žodis, savo
reikšme apimantis „sistemas“, „produktus“ ir „technologijas“.
Aptariami klausimai
Klientų pasitenkinimas
Pastatų ūkio valdymas
Galimybių analizė
Valdymas ir priežiūra
Gaminių projektavimas
Produkto gyvavimo ciklas
Gamybos dizainas ir valdymas
Reikalavimai, funkcijos
Tiekimo grandinė
Sistemų plėtra
Sistemų teorija
Sistemų gyvavimo ciklo valdymas
Vertės kūrimas
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Pagrindinės IPMA lygių kompetencijos
IPMA A lygis: kandidatas sėkmingai valdė ir koordinavo projektus, susijusius
su sistemų, produktų ir (arba) technologijų kūrimu bei taikymu. Kandidatas
neperžengdamas savo projekto ribų efektyviai vadovavo valdant projektą,
tinkamai nustatydamas sistemų diegimo prioritetus bei spręsdamas kilusias
problemas, susijusias su sistemų diegimu, atitinkamų rezultatų pasiekimu,
laiko valdymu, sąnaudų kontrole, išlaidomis, pajamomis, galima rizika bei jos
poveikio įgyvendinant projektą prognozavimu. Kandidatas sėkmingai vykdė
projektų valdymo planą efektyviai ir tiksliai nustatydamas konkrečius ryšius
tarp skirtingų projektų, už kuriuos buvo atsakingas; efektyviai valdė ir
koordinavo sistemų, produktų ir technologijų kūrimą bei taikymą.
IPMA B lygis: kandidatas sėkmingai valdė ir koordinavo sistemų, produktų ir
(arba) technologijų vystymo projektų įgyvendinimo veiklą. Kandidatas
sėkmingai dirbo projektų valdymo srityje, tinkamai nustatydamas sistemų
diegimo prioritetus bei spręsdamas kilusias problemas, susijusias su sistemų
diegimu, atitinkamų rezultatų pasiekimu, laiko valdymu, sąnaudų kontrole,
išlaidomis, pajamomis, galima rizika bei jos poveikio įgyvendinant projektą
prognozavimu.
IPMA C lygis: kandidatas buvo aktyviai įsitraukęs į sistemų vystymo ar
sistemų taikymo projektų įgyvendinimo veiklą. Kandidatas dalyvavo projektų
valdymo srityje, tinkamai nustatydamas sistemų diegimo prioritetus bei
spręsdamas kilusias problemas, susijusias su sistemų diegimu, atitinkamų
rezultatų pasiekimu, laiko valdymu, sąnaudų kontrole, išlaidomis, pajamomis,
galima rizika bei jos poveikio įgyvendinant projektą prognozavimu.
IPMA D lygis: kandidatas turi pakankamai žinių sistemų, produktų ir (arba)
technologijų kompetencijos srityje.
Pagrindiniai ryšiai
1.3. Projekto reikalavimai ir tikslai, 1.5. Kokybė, 1.7. Komandinis darbas, 1.9.
Projekto struktūra, 1.10. Apimtis ir rezultatai, 1.12. Ištekliai, 1.17. Informacija
ir dokumentacija, 2.7. Kūrybiškumas, 2.9. Našumas, 2.10. Konsultavimas, 3.9.
Sveikata, sauga ir aplinka, 3.10. Finansinės žinios, 3.11. Teisinės žinios,

4.3.8. Personalo valdymas
Šis elementas apima žmonių išteklių valdymo procesų projektų ir (arba)
programų valdymo srityje visumą: žmonių išteklių planavimas, paieška,
5 skyrius.
Nuorodos

19
1

atrankos, mokymas, išlaikymas, veiklos vertinimas ir motyvavimas. Personalo
kvalifikacijos kėlimas turi būti vienas iš pagrindinių kiekvienos organizacijos
rūpesčių. Ir iš organizacijos, ir iš kiekvieno organizacijos darbuotojo
perspektyvos unikalių projektų ir (arba) programų įgyvendinimo veiklos
metu įgyjama vis naujos patirties ir įgūdžių. Todėl lemiamos reikšmės
organizacijai vystytis, taip pat ir kiekvienos organizacijos darbuotojui tobulėti
turi tinkamų asmenų paskyrimas įvairiai projekto ir (arba) programos veiklai
vykdyti. Akivaizdu, kad projekto sėkmei tiesioginę įtaką daro tinkamos
kompetencijos žmonių įtraukimas į projekto įgyvendinimo procesą.
Kiekvienam projekto vaidmeniui svarbu tiksliai numatyti būtinas
kompetencijas ir atsižvelgiant į jas atrinkti asmenis, geriausiai atitinkančius
kompetencijų reikalavimus, o tolesniuose projekto įgyvendinimo etapuose
užtikrinti tų asmenų kompetencijų tobulinimą pagal kiekvieno konkretaus
projekto specifiką bei eigą. Tais atvejais, kai komandos nariai neefektyviai
atlieka jiems priskirtus darbus bei užduotis, projekto vadovas turi kreiptis į
tokių asmenų tiesioginį vadovą kilusiai problemai aptarti bei kartu su juo
spręsti, ar toliau investuoti į tą asmenį, sukuriant jam profesinio mokymosi ir
ugdymosi sąlygas, ar pakeisti jį aukštesnės kompetencijos kandidatu.
Dažnai dėl ribotų išteklių bei atsakomybės atskyrimo tiesioginės ir projekto
organizacijos projektuose vadovui žmonių išteklių atrankos ir išlaikymo
srityje tenka rinktis kompromisinius sprendimus. Už personalo valdymą
bendrai atsako ir projekto vadovas, ir organizacijos personalo valdymo
vadovai, ir tiesioginiai projekto komandos organizacijos padalinių vadovai.
Projekto komandos narių kompetencijos ir veiklos vertinimas yra vykdomas
remiantis 360 laipsnių darbuotojų grįžtamojo ryšio veiklos vertinimo
metodika. Pagal šią metodiką pateikiami klausimai apie individo projektų
valdymo kompetencijas ir veiklą. Į klausimus turi atsakyti bent keturi skirtingi
žmonės: vertinamasis asmuo, asmens tiesioginis vadovas, projekto komandos
narys (dažniausiai projekto vadovas) ir klientas. Asmuo gali pats pasirinkti jį
vertinančius asmenis. Su asmens veiklos vertinimu, vystymu ir veiklos kokybe
susijusias iniciatyvas dažniausiai tiesiogiai koordinuoja personalo vadovas ir
asmens tiesioginis vadovas.
Galimi proceso etapai
1. Konkrečių įgūdžių, žinių, patirties ir elgesio reikalavimų projekto žmonių
ištekliams nustatymas, įvertinant jų darbo pradžios datą, planuojamą darbo
veiklos periodą bei jų įsitraukimo intensyvumo procentą.
2. Tinkamų žmonių atranka ir (arba) darbas su atrinktais asmenimis bei
komandomis.
3. Detalus paaiškinimas kiekvienam naujam komandos nariui, ko iš jo bus
tikimasi, bei jo asmeninės situacijos, motyvacijos, interesų ir tikslų
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įvertinimas.
4. Kiekvieno asmens ir visos komandos planuoto ir realaus darbo kokybės
vertinimas bei valdymas. Bet kokie nukrypimai nuo planuotų ir patvirtintų
kokybės bei našumo kriterijų turi būti stebimi, pagrindžiami, koreguojami.
Personalo administravimas turi apimti visas sritis ir būti nuolat vykdomas
pagal patvirtintas procedūras.
5. Pokyčių, susijusių su personalo situacija ir komandos motyvavimu,
stebėjimas bei vertinimas.
6. Nuolatinio kontakto su asmenimis, atsakingais už personalo valdymą, ir
komandos grupių tiesioginiais vadovais palaikymas bei klausimų, susijusių
su darbuotojų veiklos kokybe, aptarimas, darbuotojų asmeninių klausimų
(esant reikalui) sprendimas bei jų karjeros galimybių planavimas.
7. Projekto pabaigoje projekto komandos narių atleidimas nuo projekto
įsipareigojimų ir sugrąžinimas į konkrečius nuolatinės organizacijos
padalinius, pristatant kiekvieno iš jų konkrečius pasiekimus.
8. Išmoktų pamokų dokumentacija ir taikymas įgyvendinant ateities
projektus.
Aptariami klausimai
Vertinimo technikos
Nauda projekto komandos nariams
Karjera
Projekto išteklių planavimas
Komandos vaidmenų modeliavimas
Mokymas, ugdymas ir mokymasis darbo metu
Pagrindinės IPMA lygių kompetencijos
IPMA A lygis: kandidatas sėkmingai užtikrino jam pavaldžių projekto vadovų
personalo vystymo procesus. Sėkmingai įgyvendino personalo vystymo ir
tobulinimo strategijas organizacijos viduje. Kandidatas efektyviai užtikrino
tinkamą projektų vadovų darbą personalo valdymo srityje.
IPMA B lygis: kandidatas sėkmingai valdė ir koordinavo su personalo valdymu
susijusius klausimus vykdant projektą. Kandidatas dalyvavo personalo
vystymo veikloje nuolatinėje organizacijoje.
IPMA C lygis: kandidatas dalyvavo su personalo valdymu susijusių klausimų
sprendimo procesuose įgyvendinant projektą.
IPMA D lygis: kandidatas turi pakankamai žinių apie personalo valdymą.
Pagrindiniai ryšiai
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1.6. Projekto organizacija, 1.7. Komandinis darbas, 1.11. Laikas ir projekto
etapai, 1.12. Ištekliai, 2.1. Lyderystė, 2.2. Įsitraukimas ir motyvacija, 2.5.
Atsipalaidavimas, 2.10. Konsultavimas, 2.14. Vertybių pripažinimas, 3.4. PPP
įgyvendinimas, 3.5. Nuolatinė organizacija, 3.11. Teisinės žinios,

4.3.9. Sveikata, saugumas, sauga ir aplinka
Šis kompetencijų elementas apima veiklą, kuria galima užtikrinti tinkamą
organizacijų elgesį sveikatos, saugos ir aplinkos tausojimo srityse projekto
planavimo, įgyvendinimo etapų, taip pat galutinių produktų (kaip projekto
įgyvendinimo rezultatų) gyvavimo ciklo bei produktų, sistemų ar technologijų
eksploatavimo nutraukimo ir utilizavimo metu. Augantis dėmesys socialinės
atsakomybės srityje ir sėkmingi bylinėjimosi atvejai padarė didelę įtaką
organizacijų sąmoningumui, požiūriui į socialinę atsakomybę, saugą, sveikatą
ir aplinkos tausojimą. Projektų valdymo srityje visi pagrindiniai su sveikata,
sauga ir aplinkosauga susiję reikalavimai ir klausimai yra apibrėžiami
standartų sąvaduose ir veiklos procedūrų aprašymuose; tai padeda išlaikyti
toleruotiną rizikos galimybės lygį pačioje organizacijoje, visuomenėje,
teisinėje sistemoje, operatorių darbe ir kt. Šios priemonės sumažina
nelaimingų atsitikimų, per kuriuos sužeidžiami žmonės, sugadinami
įrenginiai ar užteršiama aplinka, skaičių.
Projektų vadovo pareiga yra užtikrinti, kad būtų laikomasi visų patvirtintų
standartų, kurie gali būti labai skirtingi atsižvelgiant į įgyvendinamo projekto
pobūdį. Projektų vadovas turi reguliariai peržiūrėti standartus, kad
užtikrintų, jog jie visiškai atitinka esamą situaciją. Visi su sveikata susiję
klausimai yra aktualūs projekto komandos nariams, projekto kuriamo
produkto, sistemų ar technologijų naudotojams ar tiems, kuriems sukurtas
produktas gali turėti tiesioginės įtakos. Projektų vadovas turi būti ypač
dėmesingas aukštam komandos narių streso lygiui ar pervargimui ir
pasirūpinti, kad komandos narių darbo krūvis būtų realiai įveikiamas, kad
jiems netektų nuolat dirbti viršvalandžių ar per dažnai keliauti. Naudojamas
produktas neturi kenkti naudotojo sveikatai ar kitų asmenų, esančių produkto
aplinkoje, sveikatai nepriklausomai nuo to, ar tas produktas yra kokia nors
technika, ar informacijos ir ryšių technologijų sistema, ar kitas vartojamojo
pobūdžio produktas. Vartotojui turi būti pateikiamos gairės, kaip teisingai
nutraukti produkto eksploatavimą, kaip jį utilizuoti, kad būtų išvengta galimo
kenksmingo poveikio sveikatai ar aplinkai. Projekto vadovas dažnai yra
paskiriamas ir pačiu aukščiausiu projekto saugos vadovu. Tokiu atveju jo
pareiga yra nuolat stebėti ir kuo ankstesnėse stadijose nustatyti galimą
saugos riziką įgyvendinant projektą. Priemonės, kuriomis gali naudotis
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projektų vadovas: rizikos analizė, atsakomųjų priemonių planavimas ir
situacijos kontrolė. Projekto vadovas privalo ypatingą dėmesį skirti projekto
veiklą reglamentuojančioms direktyvoms ir gebėti sukurti atitinkamas
prevencines priemones, užkertančias kelią įvairiai kenksmingai veiklai
(vagystės, netinkamas panaudojimas, pasipriešinimas ir pan.). Jis taip pat gali
pasirūpinti projekto turto draudimu nuo vagysčių, kenksmingos trečiųjų šalių
veiklos ar atsitiktinių įvykių. Atsižvelgiant į konkrečios organizacijos
struktūrą, projektų vadovas gali būti atskaitingas organizacijos saugos
vadovui, kuriam turi nuolat teikti ataskaitas ir į kurį gali kreiptis prašydamas
konkrečios pagalbos. Įvairūs saugos klausimai apima tokius atvejus, kaip
žmonių mirtis ar įvairios avarijos, įvykusius skirtingų projekto įgyvendinimo
etapų metu ar kasdien naudojant produktą organizacijoje. Turi būti iš anksto
parengta oficiali nelaimės ar funkcionalumo sutrikimo studija, kurioje turėtų
būti numatyti kritiniai su sauga susiję elementai ir jų tvarkymo procedūros.
Saugos sumetimais labai naudinga išskirti galimą skirtingų projekto valdymo
sričių riziką: organizacijos struktūra, infrastruktūra, informacijos valdymas,
intelektinė nuosavybė, produktų kūrimas ir žmonių išteklių valdymas. Dėl
pasaulinio atšilimo, užterštumo, natūraliųjų išteklių nykimo, efektyvaus
energijos panaudojimo ir išsaugojimo kasdieninėje veikloje poreikio bei kitų
panašių probleminių veiksnių aplinkos apsauga įgauna vis didesnę svarbą. Į
aplinkos apsaugos veiksnius būtina atsižvelgti įgyvendinant visus projekto
etapus sukurtų produktų naudojimo, jų eksploatacijos nutraukimo ir
utilizavimo stadijose. Produkto kūrimo etapo metu projekto komandos nariai
turi įvertinti ir apsispręsti, iš kokių medžiagų produktas bus kuriamas, kiek
energijos sąnaudų pareikalaus jo gamyba, kokia bus su produkto gamyba
susijusi CO2 emisija ir kitų šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas, ar gali
kilti kokių nors problemų, susijusių su produkto išmetimu, ar galima produktą
ar jo sudėtyje esančias medžiagas perdirbti, ar produktą sudarančios
medžiagos yra biologiškai suyrančios, ar produktas bei jo sudėtyje esančios
medžiagos nesukels aplinkos taršos produkto gyvavimo ciklo pabaigoje.
Naudojamo produkto poveikis aplinkai turi būti kiek įmanoma sumažintas
energijos naudojimo našumo, emisijos bei aplinkos užterštumo srityse.
Organizacijoje turi būti sukurti ir nuolat vykdomi vidaus ir nepriklausomi
išorės audito procesai, vertinantys organizacijos veiklą sveikatos, saugos ir
aplinkos apsaugos srityse.
Galimi proceso etapai
1. Aktualių teisinių ir reguliavimo instrumentų nustatymas.
2. Sveikatos, saugos ir aplinkos apsaugos rizikos, reikalavimų bei esamos
atsakomybės nustatymas.
3. Esamos situacijos įvertinimas.
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4. Sveikatos, saugos ir aplinkos apsaugos planų bei procesų sukūrimas.
5. Planų našumo stebėjimas, vertinimas ir kontrolė.
6. Informavimas apie kylančias problemas ir galimą riziką.
7. Išmoktų pamokų dokumentacija ir taikymas įgyvendinant ateities
projektus, tolimesnius esamo projekto etapus arba organizacijos vidinius
procesus.
Aptariami klausimai
Auditas
Poveikio aplinkai planas
Sveikata
Teisės aktai ir bendrovės politika
Saugos planas
Saugos atsiliepimai
Pagrindinės IPMA lygių kompetencijos
IPMA A lygis: kandidatas sėkmingai vykdė ir koordinavo organizacijos
standartų taikymą bei jų laikymąsi sveikatos, saugos ir aplinkos apsaugos
srityse. Kandidatas sukūrė ir palaikė tinkamą organizacijos kultūrą, dėl kurios
sveikatos, saugos ir aplinkos apsaugos klausimams buvo skiriamas tinkamas
dėmesys ir atsižvelgiama į jų svarbą.
IPMA B lygis: kandidatas įgyvendinant projektą sukūrė ir palaikė tinkamą
organizacijos kultūrą, dėl kurios sveikatos, saugos ir aplinkos apsaugos
klausimams buvo skiriamas tinkamas dėmesys ir atsižvelgiama į jų svarbą.
IPMA C lygis: kandidatas tinkamai ir efektyviai taikė sveikatos, saugos ir
aplinkos apsaugos reikalavimus bei gaires projektų valdymo srityje.
IPMA D lygis: kandidatas turi pakankamai žinių apie sveikatos, saugos ir
aplinkos apsaugos kompetenciją.
Pagrindiniai ryšiai
1.3. Projekto reikalavimai ir tikslai, 1.4. Rizika ir galimybės, 1.5. Kokybė, 1.10.
Apimtis ir rezultatai, 1.14. Pirkimas ir sutarčių sudarymas, 2.3. Savikontrolė,
2.15. Etika, 3.7. Sistemos, produktai ir technologijos, 3.11. Teisinės žinios,

4.3.10. Finansų valdymas
Šis integravimo kompetencijų elementas apima visą finansinį kontekstą,
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kuriame veikia organizacija.
Nuo tinkamo finansų valdymo priklauso sėkmingam projekto įgyvendinimui
reikalingų išteklių įvertinimas ir suteikimas numatytu laikotarpiu. Projekto
vadovas turi suteikti organizacijos finansų vadovybei išsamią informaciją apie
projekto finansinius reikalavimus ir nuolat bendradarbiauti stebint, vertinant
ir kontroliuojant projekto finansus, finansinius srautus. Kai kuriais atvejais
projektų vadovas pats turi rūpintis projekto finansų radimu, palaikyti ryšį su
projekto investuotojais, suvokti ir vertinti projekto naudą, kai pavyksta
sėkmingai užtikrinti projekto finansavimą šalyje, kurioje projektas yra
įgyvendinamas, arba finansuojamas iš tam tikrų užsienio šaltinių. Didelėse
organizacijose papildomai į visus projekto finansavimo procesus įtraukiamas
ir organizacijos iždo departamentas arba šią funkciją atliekanti pareigybė –
būtina ekspertinė patirtis tarptautinio finansavimo bei apsidraudimo nuo
valiutos svyravimų srityse.
Kiekvienas projektas turi tik jam būdingą ir geriausiai tinkantį finansavimo
modelį. Didžioji dalis plačios apimties projektų, tokių kaip civilinės inžinerijos
ar statybų projektai, ypač projektai, įgyvendinami mažiau išsivysčiusiose
šalyse, pastaraisiais metais yra vykdomi pagal taip vadinamą BOOT, t. y.
statyti, turėti, valdyti, perduoti (angl. k.: Build, Own, Operate, Transfer
(BOOT)), organizacijos finansavimo modelį arba pagal taip vadinamą BOT, t.
y. statyti, valdyti, perduoti (angl. k.: Build, Operate, Transfer (BOT)),
organizacijos finansavimo modelį.
BOOT arba BOT finansavimo modeliais grindžiami projektai dažniausiai
apima visą organizaciją arba organizacijų konsorciumą, įgyvendinantį
projektą ir kontroliuojantį projekto rezultatus. Ši organizacija ar
konsorciumas kuria projekto įgyvendinimo planus, stato, finansuoja, jiems
priklauso ir jie valdo projekto rezultatus tam tikrą nustatytą laikotarpį, o jam
pasibaigus perduoda projekto rezultatus iš anksto numatytai ir patvirtintai
šaliai.
Klientai dažniausiai pasirašo ilgalaikes sutartis su BOOT/BOT operatoriais bei
moka už jiems suteikiamas paslaugas. Mokestį sudaro kapitalo atkūrimo ir
veiklos išlaidos bei tam tikras procentas nuo generuojamo pelno.
Didžioji dalis viešųjų projektų (pavyzdžiui, infrastruktūros kūrimo projektai,
ligoninių ir mokyklų projektavimas, statyba ir kt.) gali būti finansuojami
viešosios ir privačios partnerystės pagrindais, tarpusavyje pasidalijant
projekto sąnaudas, riziką ir galutinę naudą. Privačios ir viešos partnerystės
būdu įgyvendinami infrastruktūros kūrimo projektai sujungia privatų ir
viešąjį sektorių dėl bendro projekto įgyvendinimo tikslų. Tokiais projektais
siekiama išlaikyti kuo geresnį kokybės ir sąnaudų santykį.
Projekto organizacijos sąskaityba – tai išlaidų planavimas ir visų organizacijos
vykdomų operacijų finansinė apskaita. Organizacijos išlaidos, pajamos, taip
pat jos valdomas turtas ir finansiniai įsipareigojimai yra nuolat stebimi ir
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kontroliuojami, kad būtų galima susidaryti aiškų organizacijos finansinių
srautų vaizdą ir įvertinti organizacijos mokumą (arba tam tikros organizacijos
dalies ar padalinio mokumo galimybes).
Projektų vadovas turi gerai išmanyti, kaip veikia organizacijos finansų
valdymo sistema bei gebėti efektyviai taikyti finansų sistemos metodus,
analizuoti ir interpretuoti apskaitos sistemos duomenis (skaičius),
stebėdamas ir vertindamas skirtingų projekto alternatyvų finansinį efektą
projekto etapų eigai ar viso projekto įgyvendinimo sėkmei. Toks modelis yra
labai naudingas galutiniam projekto užsakovui.
Teikiant finansines ataskaitas labai svarbu yra pateikti palyginamąją analizę
su išankstiniu finansų planu, patvirtintu projekto verslo plane. Efektyvus
projekto biudžeto valdymas ir kontrolė bei finansinių ataskaitų teikimas
organizacijos vyriausiajai vadovybei užtikrina, kad projekto vadovo vykdoma
veikla neperžengs suplanuotų finansinių parametrų ribų, projekto pradžioje
numatytų ir patvirtintų projekto verslo plane.
Galimi proceso etapai
1. Finansinės projekto aplinkos ir konteksto įvertinimas.
2. Organizacijos strateginių gairių taikymas įgyvendinant šiuos procesus:
– verslo plano parengimo ir vykdymo procesus,
– finansų administravimo procesus,
– finansinių ataskaitų rengimo ir teikimo procesus.
3. Finansinių ataskaitų teikimas.
4. Išankstinis finansinių auditų laiko planavimas.
5. Finansinių ataskaitų ir sąskaitų patvirtinimas projekto pabaigoje.
6. Išmoktų pamokų dokumentacija ir taikymas įgyvendinant ateities
projektus.
Aptariami klausimai
Biudžeto planavimas ir biudžeto kontrolė
Verslo valdymas
Pokyčių valdymas
Finansų rinkos
Finansavimo modeliai
Bendroji apskaita
Iždas
Pagrindinės IPMA lygių kompetencijos
IPMA A lygis: kandidatas sėkmingai valdė ir koordinavo įvairius procesus
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projekto kontekste ir organizacijos finansinės bei teisinės aplinkos srityse.
IPMA B lygis: kandidatas efektyviai tvarkė projekto procesus, susijusius su
finansine bei teisine organizacijos aplinka.
IPMA C lygis: kandidatui teko susidurti ir susipažinti su kai kuriais
organizacijos finansiniais ir teisiniais procesais bei struktūromis.
IPMA D lygis: kandidatas turi pakankamai žinių apie organizacijos finansines
bei teisines struktūras ir procesus.
Pagrindiniai ryšiai
1.3. Projekto reikalavimai ir tikslai, 1.4. Rizika ir galimybės, 1.5. Kokybė, 1.11.
Laikas ir projekto etapai, 1.13. Sąnaudos ir finansai, 1.16. Kontrolė ir
atskaitomybė, 1.20. Projekto pabaigos valdymas, 2.3. Savikontrolė, 2.4.
Atkaklumas, 2.8. Orientacija į rezultatus, 2.11. Derybiniai įgūdžiai, 2.15. Etika,
3.3. Portfelio veikla, 3.6. Verslo aplinka, 3.7. Sistemos, produktai ir
technologijos.

4.3.11. Teisinė kompetencija
Šis integravimo kompetencijos elementas apibrėžia įstatyminės bazės ir kitų
reguliavimo instrumentų įtaką įgyvendinant projektus ir programas. Projektų
ar programų konteksto prasme labai svarbu, kiek įmanoma sumažinti jiems
įgyvendinti taikomų teisinių reglamentų ir kitų reguliavimo reikalavimų
spektrą (nes visada yra galimybė, kad kas nors prieš jus imsis kokių nors
teisinių veiksmų) bei išlaikyti gerą pagal įstatymus veikiančios etiškos
organizacijos įvaizdį. Projektui ar programai taikytinų įstatymų, kitų teisinių
reglamentų bei reguliavimo reikalavimų spektro sumažinimas padeda
išvengti galimų ieškinių ir bylinėjimosi atvejų; netgi nekaltumo atveju
bylinėjimosi procesai kainuoja nemažai piniginių ir laiko išteklių, kai
stengiamasi apginti savo poziciją teisme, pasitaiko, kad netgi laimėjus bylą ne
visada pavyksta susigrąžinti advokatams ir kitiems teisininkams sumokėtus
pinigus.
Valdant projektus, programas ir portfelius, labai svarbu siekti išvengti
materialinės atsakomybės ieškinių atvejų (materialinės atsakomybės teisė
saugo asmens interesus į asmeninę saugą, materialųjį turtą, finansinius
išteklius ar asmeninį įvaizdį), kai šalys pažeidžia tarpusavio sutarčių sąlygas.
Projektų įgyvendinimo procese visi sprendimai, kurie gali turėti teisinių
pasekmių, turi būti pakartotinai apsvarstomi prieš juos patvirtinant ir
pradedant įgyvendinti. Projektų vadovas turi užtikrinti, kad visi projekto
įgyvendinimo veiksmai neprieštarauja įstatymams bei gebėti įvertinti
veiksmus, kuriems gali būti taikomi teisiniai reglamentai ir kiti reguliavimo
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instrumentai. Kai kurių projektų valdymo veikloje sutarčių teisės žinios ir
praktinė patirtis yra sėkmingo projektų įgyvendinimo pagrindas.
Tarptautiniams projektams yra taikoma kelių šalių teisinė bazė.
Svarbiems teisiniams klausimams spręsti turi būti konsultuojamasi su teisės
konsultantais. Projektų vadovas turi gebėti įvertinti, kokiais atvejais reikia
kreiptis patarimo į teisės konsultantus ir suteikti jiems visą aktualią projekto
informaciją. Jis taip pat turi nustatyti bendradarbiavimo su teisės
konsultantais procedūras, koordinuoti darbą, prižiūrėti, kad būtų laikomasi
įsipareigojimų nepažeidžiant laiko apribojimų bei įvertinti galimą įtaką
projekto rezultatams, sąnaudoms, rizikai ir galimybėms.
Atsižvelgiant į organizacijoje galiojančią teisinę praktiką, gali būti, kad visa su
projekto įgyvendinimu susijusi dokumentacija privalo būti peržiūrima ir
vizuojama teisininkų arba visi su išorės šalimis pasirašomi dokumentai turi
būti peržiūrimi ir vizuojami organizacijos teisininkų prieš pasirašant.
Aspektai, kuriuos svarbu įvertinti






Visų galimų teisinių aspektų, kurie gali būti taikomi įgyvendinant
projektą ar programą, išsamus įvertinimas: darbo kodeksas ir darbo
teisė, sutarčių teisė, leidimai ir licencijos infrastruktūros statyboms ar
produktams gaminti bei naudoti, turto konfiskavimas, atsakomybė už
produkto gamybą ir tiekimą rinkoje, patentai, draudimas, duomenų
konfidencialumas, baudų skyrimas, sveikatos, saugos ir aplinkos
apsaugos teisės aktai, norminiai reikalavimai.
Teisės pagrindų, susijusių su pačiu projektu ar programa,
pripažinimas, pavyzdžiui, antrinių sutarčių sudarymo ir valdymo,
žmonių išteklių valdymo reglamentų, finansinės apskaitos taisyklių ir
tinkamo sutarčių ir (arba) finansinių įsipareigojimų pasirašymo
pagrindų bei reikalavimų. Visos projekto sutarčių sudarymo nuostatos
(pareigos, teisės ir procesai) turi būti teisiškai pagrįstos. Šie
reikalavimai yra reglamentuojami konkrečių institucijų ir skirtingų
teisinių sistemų, pavyzdžiui, baudžiamosios teisės, o ypač įmonių ir
sutarčių teisės, komercinės teisės (UCC), darbo įstatymų, saugos ir
sveikatos, duomenų apsaugos, statybos reglamentų, intelektinės
nuosavybės, autorių teisės, patentų ir honorarų, taip pat teisės aktų,
susijusių su diskriminacija dėl lyties, seksualinės orientacijos, negalios,
amžiaus, rasės ar religijos pagrindu.
Kitų aktualių teisinių klausimų įtraukimas į projekto, programos ar
viso portfelio įgyvendinimo procesus ir dokumentaciją.

Galimi proceso etapai
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1. Organizacijos ar portfelio teisės standartų ir gairių parengimas bei
patvirtinimas.
2. Teisės standartų ir gairių taikymo organizacijoje ar portfelyje principų
įdiegimas ir įgyvendinamų projektų bei programų įvertinimas, atsižvelgiant į
organizacijos ar portfelio teisės standartus.
3. Organizacijai arba portfeliui taikytinų teisinių aspektų, kurie gali vienaip
ar kitaip daryti įtaką įgyvendinamiems projektams ar programoms,
ištyrimas ir detalus aprašymas.
4. Projekto arba programos sutarčių, įsipareigojimų vykdymo ir pokyčių
valdymas.
5. Efektyvus reagavimas į darbo santykiams kylančius iššūkius ir
koreguojamieji veiksmai.
6. Tinkamas reagavimas į gautas pretenzijas dėl priekabiavimo,
diskriminacijos, saugos pažeidimų ar kitų įsipareigojimų nevykdymo.
7. Išmoktų pamokų dokumentacija ir taikymas įgyvendinant ateities
projektus.
8. Grįžtamojo ryšio apie išmoktas pamokas teikimas ir, esant reikalui,
atitinkamas teisės standartų ir gairių koregavimas.
Aptariami klausimai
Susitarimai
Aktuali teisinė bazė
Arbitražas
Sutartys
Intelektinė nuosavybė
Atsakomybė
Licencijos
Standartai ir taisyklės
Pagrindinės IPMA lygių kompetencijos
IPMA A lygis: kandidatas priklausė komitetui, kontroliuojančiam su teisiniais
klausimais susijusių verslo procesų įgyvendinimą pagal savo atsakomybę.
Kandidatas efektyviai koordinavo ir kontroliavo projektų valdymo procesus
teisės srityje, taikė teisinius samprotavimus efektyviai nustatydamas projektų
ir programų svarbą, turi pakankamai teisinių žinių informacinių sistemų
srityje. Kandidatas sėkmingai užtikrino aukščiausiosios vadovybės
informavimą apie visus strateginio lygio teisinius sprendimus bei veiksmus.
IPMA B lygis: kandidatas iš esmės prisidėjo kuriant ir vystant visus
pagrindinius projekto ir verslo teisinius procesus. Kandidatas efektyviai
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prisidėjo arba valdė projektų įgyvendinimo procesų teisinius aspektus.
Kandidatas sėkmingai taikė organizacijos teisės departamentų ar teisės
konsultantų teikiamą informaciją ir konsultacijas įgyvendinant sudėtingus
projektus. Kandidatas sėkmingai sprendė teisinius klausimus, iškilusius
taktiniame lygmenyje.
IPMA C lygis: kandidatui teko susidurti su projektų valdymo procesais,
susijusiais su riboto sudėtingumo projektų teisiniais aspektais, arba juos
taikyti. Kandidatui teko spręsti teisinius klausimus vykdomosios veiklos
lygmenyje.
IPMA D lygis: kandidatas turi pakankamai žinių, susijusių su teisiniais
reikalavimais, metodais ir jų praktiniu taikymu projektų valdymo srityje.
Pagrindiniai ryšiai
1.4. Rizika ir galimybės, 1.14. Pirkimas ir sutarčių sudarymas, 1.17.
Informacija ir dokumentacija, 1.20. Projekto pabaigos valdymas, 2.3.
Savikontrolė, 2.4. Atkaklumas, 2.11. Derybiniai įgūdžiai, 2.12. Konfliktai ir
krizės, 2.15. Etika, 3.6. Verslo aplinka, 3.7. Sistemos, produktai ir
technologijos, 3.8. Personalo valdymas, 3.9. Sveikata, sauga ir aplinka.

5 skyrius

Nuorodos
5.1 Svarbiausi tarptautiniai standartai
Toliau nurodyti standartai yra svarbiausi Tarptautinės projektų valdymo
asociacijos universaliojoje keturių lygių sertifikavimo sistemoje:
 Tarptautinės projektų valdymo asociacijos kompetencijų sąvadas, 3.0 versija,
2006 m. (ši knyga);
 ISO/IEC standartas 17024:2003 – „Bendrieji reikalavimai, keliami asmenų
sertifikavimo įstaigoms“;
 ISO standartas 9001:2000 – „Kokybės valdymo sistemos“.
Kiekviena sertifikavimo įstaiga taiko ICB 3.0 versiją arba nacionalinį kompetencijų
sąvadą, paremtą ICB 3.0 versija. Be to, sertifikavimo įstaiga gali priimti
nacionalinius projektų valdymo standartus.
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5.2 Nacionalinių kompetencijų sąvadų (NCB) būsena 2005 m. gruodžio mėn. su žinomais
papildymais. Pirmiausia pristatyti keturi NCB, kurie buvo pirmojo ICB pagrindas.
Tada šalių ir narių asociacijų abėcėlės tvarka išvardyti NCB, kurie buvo sukurti
po pirmojo ICB išleidimo.
Jungtinė Karalystė
 Body of Knowledge, Association for Project Management (APM), 5 th Edition
(2006), U.K. Pirmą kartą išleistas 1992 m.
Šveicarija
 Beurteilungsstruktur, Verein zur Zertifizierung im Projektmanagement
(VZPM), Zürich, Version 3.00, 31-07-2003. Pirmą kartą išleistas 1996 m.
 Instrument d’appréciation, Verein zur Zertifizierung im Projektmanagement
(VZPM), Zürich, Version 3.00, 31-07-2003, 2003 m. liepos mėn. laida.
Prancūzija
 Référentiel de Compétences en Management de Projet, National
Competence Baseline, AFITEP, version 5, février 2004, Paris. Pirmą
kartą išleistas 1996 m.
Vokietija
 PM-KANON, Bewertungsunterlagen zur Beurteilung der PM-Kompetenz,
GPM / PM-ZERT, Germany, version 05-05-2002. Pirmą kartą išleistas 1998
m.
Austrija
 pm baseline, Wissenselemente zum Projekt und Programmanagement sowie
zum Management Projektorientierter Organisationen, pma, Version 2.3,
January 2005, Vienna. Pirmą kartą išleistas 1999 m.
Azerbaidžanas
 Project Management: National Competence Baseline / National Certification
System / Basis of Professional Knowledge, Baku-2002 (azerbaidžaniečių
kalba).
 Basis of Professional Knowledge by Project Management. / National
Competence Baseline / Baku-2004 (rusų kalba).
 International Certification Body by Project Management / IPMA – B, C and
D, Baku-2004 (azerbaidžaniečių kalba).
Brazilija
 Referencial Brasileiro de Competencias em Gerenciamento de Projectos
(RBC). Versão 1.1, 2005 m. sausio mėn.
Kinija
5 skyrius.
Nuorodos

20
3

 Chinese-Project Management Body of Knowledge & Chinese-National
Competence Baseline, C-PMBOK & C-NCB. Pirmoji laida 2001 m.
Kroatija
 National Competence Baseline. 0 versija, 2001 m.
Čekijos Respublika
 Projektové rizeni, (standard CR dle IPMA), Project Management (Czech
Republic Body of Knowledge), SD 02-01- 2000.
Danija
 „Kompetencer I projektledelse“ (Competencies in Project Management). Pirmą
kartą išleistas 2002 m. birželio mėn.
 Nauja versija danų ir anglų kalbomis išleista 2005 m.
Egiptas
 Egyptian competence Baseline ECB, Version 2.0 MES PM CERT (MPC),
Cairo, 02-02-2002 (anglų ir arabų kalbomis).
Suomija
 Projektin Johdon Pätevyys – pradinė laida (1 versija) išleista 1997 m.
gegužės mėn. (suomių ir anglų kalbomis).
 Projektin Johdon Pätevyys – National Competence Baseline Finland. 2
versija, 2004 m. gegužės mėn. (suomių ir anglų kalbomis).
Vengrija
 IPMA szerinti vizsgakövetelmények és vizgarend. 1.0 versija, išleista 2002 m.
gegužės mėn.
Islandija
 Hugtakalykill - National Competence Baseline. Trečioji laida, 2004 m.
lapkričio mėn. Pirmoji laida išleista 2001 m. gruodžio mėn.
Indija
 National Competence Baseline, 2005 m.
Airija
 NCBI –National Competence Base Line for Ireland. 1.0 versija, pirmą kartą
išleistas 2001 m.
Italija
 Manuale delle Competenze di Project Management, edizione 3, Marzo 2004,
Manuale per la Certificazione dei Project Manager Livelli A, B, C, D edizione 6, Marzo 2004.
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Kuveitas
 Kuwait competence Baseline KCB.
Latvija
 National Competence Baseline. 1 versija, 2004 m.
Nyderlandai
 Nederlandse Competence Baseline. 2.0 versija, 2005 m.
Norvegija
 „Kompetencer I projecktledelse“ – Danish (Competencies in Project
Management). Pirmą kartą išleistas 2002 m.
 Competencis in Project Management (National Competence Baseline for
Scandinavia). Išleistas 2005 m. vasario mėn.
Lenkija
 Polskie Wytyczne Kompetencji IPMA Wersja 1.2.
Portugalija
 Especificação de Competências para Gestores de Projecto, Version 3.0,
APOGEP, Agosto de 2002.
Rumunija
 SR 13465: 2002, 1 versija, pirmą kartą išleistas 2002 m.
Rusija
 Project Management: A Framework of Professional Knowledge, National
Competence Baseline, Moscow: SOVNET, 2001.
Serbija ir Juodkalnija
 Nacionalna osnova za ocenjivanje kompetentnosti / National Competence
Baseline, Version 1.05, Belgrade, 2005.
Slovakijos Respublika
 S P S - Súbor požadovaných schopností pre odborníkov na projektové
riadenie, version 2, Trnava-Bratislava, 2002
Slovėnija
 SZPM – Struktura znany projektnega managementa. Pirmą kartą išleistas 1998
m.
Pietų Afrika
 Services SETA/PM Chamber is developing national qualification frameworks
and standards.
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Ispanija
 Bases para la competencia en dirección de Proyectos, 2.0 versija, OCDP,
Zaragoza, 2002. Pirmą kartą išleistas 2000 m. spalio mėn.
Švedija
 Kompetens i Projektledning. 2.1 versija, išleistas 2004 m. lapkričio mėn.
Ukraina
 Ukraine National Competence Baseline, UPMA. , Version 2.0, Kiev, 2003.
Pirmą kartą išleistas 2000 m.
Jungtinės Amerikos Valstijos
 asapm National Competence Baseline, Version 1.0. Išleistas 2005 m. spalio mėn.
Šis sąrašas bus reguliariai naujinamas IPMA svetainėje (www.ipma.ch).
Kiti projektų valdymo standartai ir nuorodos yra:
 Tarptautinės projektų valdymo asociacijos projektų valdymo meistriškumo
modelis (Tarptautinės projektų valdymo asociacijos apdovanojimas);
 ISO 10006 Quality management - Guidelines for quality in project management;
 Guide to Project Management Body of Knowledge, PMI Project Management
Institute, USA 2000;
 A Competence Standard, Level 4/5/6, AIPM Australian Institute for Project
Management, 2004;
 The Competence standard P2M, Japan 2002.
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6 skyrius

Tarptautinės projektų
valdymo asociacijos
kompetencijų sąvado
2.0b ir 3.0 versijų palyginimas
Tarptautinės projektų valdymo asociacijos kompetencijų sąvado 2 versijoje
kompetencijos buvo pavaizduotos saulėgrąžos forma. Saulėgrąžos motyvas buvo
naudojamas siekiant nurodyti atskirus projektų valdymo kompetencijų elementus
(juos vaizdavo atskiri žiedlapiai). Diskutuojant su narių asociacijomis dėl skirtingų
kompetencijų elementų klasifikacijos ir svarbos neprieita patenkinamos išvados.
Todėl visi kompetencijų elementai buvo rodomi kaip atskiri vienodo statuso
žiedlapiai, sujungti centrinės saulėgrąžos apskritimo srities, kuri sujungia
žiedlapius (ir kompetencijų elementus). Saulėgrąžos stiebas simbolizuoja būdą,
kuriuo visi kompetencijų elementai galiausiai integruojami. Saulėgrąžos atveju jis
sujungia žiedą su likusia augalo dalimi, o projekto atveju pasiekiamas rezultatas.
Svarbūs elementai aplinkoje, kurioje auga saulėgrąža, yra saulė, žemė ir vanduo.
Jie suteikia išteklių, kad sėkla išdygtų ir augalas užaugtų, žydėtų bei daugintųsi.
Panašiai kompetencijų elementai susiejami su projektu, kuris vykdomas savoje
aplinkoje ir kuriam reikia išteklių, kad būtų pasiekti rezultatai.

6 skyrius. Tarptautinės projektų valdymo asociacijos kompetencijų
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Saulėgrąžą sudarė:
– 42 kompetencijų
elementai apie žinias
ir patirtį;
– 8 asmeninio požiūrio
aspektai;
– 10 bendro įspūdžio
aspektų.

bendras įspūdis

asmeninis požiūris

žinios ir patirtis

6.1 pav. ICB 2 versijos saulėgrąža

ICB 3 versijoje saulėgrąžos motyvas pakeistas kompetencijos akimi. Akis geriau nei
saulėgrąža tinka žmogui, kuris yra svarbiausias veiksnys, kai kalbama apie
kompetenciją valdant projektus. Akis vaizduoja projekto vaizdą, kurį mato projektų
vadovas, ir jo aplinką. Projektų vadovas akimis renka informaciją, pritaiko savo
kompetenciją valdydamas projektą ir analizuoja informaciją, apsvarsto, kokie
variantai jam pasiekiami, ir tada imasi reikiamų veiksmų. Vertinimo procese
vertintojas ir kandidatas taip pat turi žiūrėti vienas kitam į akis.

Integravimo
kompetencijos

Socialinės
kompetencijos

Techninės
kompetencijos

6.2 pav. ICB 3 versijos kompetencijos akis

6 skyrius. Tarptautinės projektų valdymo asociacijos kompetencijų
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6.1. Nuorodos tarp kompetencijų elementų 2.0b versijoje ir elementų 3.0 versijoje
ICB 3 versijoje patobulinti visi elementai. Prie kiekvieno elemento ICB 3 versijoje
yra Taikomos temos ir Galimi proceso veiksmai, kurių nebuvo ICB 2 versijoje. Šiame
skyriuje pateiktame sąraše parodyta, kur 2.0b kompetencijų elementai (žinios,
asmeninis požiūris ir bendrieji aspektai) įtraukti į ICB 3 versiją.
1. Projektai ir projektų valdymas: įtraukti į elementą „3.01. Projektinė veikla“.
2. Projektų valdymo įgyvendinimas: įtraukti į elementą „3.04. Projekto, programos ir
projektų portfelio įgyvendinimas“.
3. Projektinis valdymas: įtrauktas į elementą „3.05. Nuolatinė organizacija“.
4. Sistemos metodas ir integravimas: sistema išsamiau aprašyta elemente „3.07.
Sistemos, produktai ir technologija“. Tema apie sistemą pateikta elemente
„3.04. Projekto, programos ir projektų portfelio įgyvendinimas“. Sistemos
metodo sąvoka pašalinta iš ICB 3 versijos. Integravimas ICB 3 versijoje
išplėtotas į elementą „1.01. Projektų valdymo sėkmė“.
5. Projekto aplinka: suinteresuotasis asmuo, šio elemento dalis ICB 2 versijoje,
išplėtotas į visą elementą ICB 3 versijoje („1.02. Suinteresuotosios šalys“).
Projekto aplinkai taikoma visa aprėptis ICB 3 versijos dalyje „Integravimo
kompetencijos“). Dėmesys ypač sutelktas į kompetencijos elementus „3.05.
Nuolatinė organizacija“, „3.06. Verslas“ ir „3.09. Sveikata, saugumas
ir aplinka“.
6. Projekto etapai ir gyvavimo ciklas: įtraukti į elementą „1.11. Laikas ir projekto
etapai“. Nėra nuorodos į projekto arba sistemos gyvavimo ciklą.
7. Projekto planavimas ir vertinimas: šio elemento nėra; jis įtrauktas į elementą
„1.03. Projekto reikalavimai ir uždaviniai“.
8. Projekto uždaviniai ir strategijos: išplėtoti į elementą „1.03. Projekto reikalavimai
ir uždaviniai“. Strategijos įtrauktos į kelis elementus ICB 3 versijoje (žr.
rodyklę).
9. Projekto sėkmės ir nesėkmės kriterijai: visiškai įtraukti į elementą „1.01. Projektų
valdymo sėkmė“.
10. Projekto pradžia: įtraukta į elementą „1.19. Pradžia“; atskirta nuo elemento
„Projekto pabaigos valdymas“.
11. Projekto baigimas: įtrauktas į elementą „1.20. Projekto pabaigos valdymas“;
atskirtas nuo elemento „1.19. Projekto pradžia“.
12. Projekto organizacinės struktūros: yra elemente „1.09. Projekto organizacinės
struktūros“.
13. Turinys, apimtis: pakeisti. Įtraukti į „1.10. Apimtis ir rezultatai“. Nėra nuorodų į
pokytį iš pradinės būsenos į galutinę būseną ir įvairių sprendimų identifikavimo
bei pasirinkimo.
14. Tvarkaraščiai: išplėtoti į elementą „1.11. Laikas ir projekto etapai“.
15. Ištekliai: išplėtoti į elementą „1.12. Ištekliai“.
16. Projekto išlaidos ir finansai: išplėtoti į elementą „1.13. Sąnaudos ir finansai“.
17. Konfigūracijos ir pokyčiai: konfigūracija yra elemento „1.10. Apimtis ir rezultatai“
dalis. Pokyčiai išplėtoti į elementą „1.15. Pokyčiai“.
18. Projekto rizika: išplėtota į elementą „1.04. Rizika ir galimybė“.
6 skyrius. Tarptautinės projektų valdymo asociacijos
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19. Našumo matavimas: įtrauktas į elementą „1.16. Kontrolė ir ataskaitos“.
20. Projekto kontrolė: įtraukta į elementą „1.16. Kontrolė ir ataskaitos“.
21. Informacija, dokumentavimas, atskaitomybė: padalyti elementuose „1.16. Kontrolė
ir ataskaitos“ ir „1.17. Informacija ir dokumentacija“.
22. Projekto organizacija: išplėtota į elementą „1.06. Projekto organizacija“.
23. Komandinis darbas: išplėtotas į elementą „1.07. Komandinis darbas“.
24. Lyderystė: įtraukta kaip elementas „2.01. Lyderystė“. Pabrėžta projektų vadovo
lyderystė suinteresuotųjų šalių atžvilgiu. Įtrauktas skirtumas tarp lyderystės
ir vadovavimo.
25. Komunikavimas ir 32 dalis. Derybos, susitikimai:
sujungti į elementą „1.18. Komunikavimas“.
26. Konfliktai ir krizės: išplėtoti į elementą „2.12. Konfliktai ir krizės“. Šis elementas
ICB 3 versijoje gerokai išplėstas, įskaitant elgsenos modelius.
27. Pirkimas, sutartys: išplėtotos į elementą „1.14. Pirkimas ir sutartys“.
28. Projektų valdymo kokybė: išplėtota į elementą „1.05. Kokybė“.
29. Informatika projektuose: nebelaikoma elementu. Informatikos naudojimas yra
priemonė, kurią reikia naudoti daugelyje kompetencijų elementų.
30. Standartai ir reglamentas: įtraukti į elementą „1.05. Kokybė“.
31. Problemų sprendimas: išplėstas į elementą „1.08. Problemų sprendimas“.
32. Derybos, susitikimai: derybų dalis išplėtota į elementą „2.11. Derybiniai
įgūdžiai“, o susitikimų dalis įtraukta į elementą „1.18. Komunikavimas“.
33. Nuolatinė organizacija: išplėtota į elementą „3.05. Nuolatinė organizacija“.
34. Verslo procesai: išplėtoti į elementą „3.06. Verslas“, pabrėžiant kompetenciją
valdyti ryšius su susijusių organizacijų verslo procesais.
35. Darbuotojų ugdymas: gerokai pakeitus išplėstas į elementą „3.08. Personalo
valdymas“, pabrėžiant projektų vadovo vaidmenį.
36. Mokymai organizacijoje: neišlaikyti kaip atskiras elementas ICB 3 versijoje.
Aprašytas elemente „3.05. Nuolatinė organizacija“.
37. Pokyčių valdymas: išplėstas į elementą „1.15. Pokyčiai“.
38. Rinkodara, produkto valdymas: įtraukti į elementus „3.06. Verslas“ ir „3.07.
Sistemos, produktai ir technologija“.
39. Sistemos valdymas: yra elemento „3.07. Sistemos, produktai ir technologijos“
dalis.
40. Saugumas, sveikata, aplinka: išplėtoti į elementą „3.09. Sveikata, saugumas ir
aplinka“.
41. Teisiniai aspektai: dabar įtraukti į elementą „3.11. Teisinė informacija“.
42. Finansai ir apskaita: dabar yra elemento „3.10. Finansai“ dalis.
43. Gebėjimas komunikuoti: paskirstytas keliuose elementuose ICB 3 versijoje (pvz.:
„2.04. Atkaklumas“, „2.13. Patikimumas“, „2.14. Vertybių pripažinimas“).
44. Iniciatyvumas, įtraukimas, entuziazmas, gebėjimas motyvuoti: šis elementas
paskirstytas kituose elementuose ICB 3 versijoje.
Iniciatyvumas įtrauktas į elementus „2.02. Įsitraukimas ir
motyvacija“ ir „2.14. Vertybių pripažinimas“. Įtraukimas dabar
įtrauktas į elementą „2.02. Įtraukimas ir motyvacija“.
Entuziazmas įtrauktas į elementus „2.02. Įtraukimas ir motyvacija“ ir „2.14.
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Vertybių pripažinimas“. Gebėjimas motyvuoti įtrauktas į šiuos ICB 3
versijos elementus: „2.02. Įtraukimas
ir motyvacija“, „2.04. Atkaklumas“, „2.07. Kūrybiškumas“, „2.09. Našumas“,
„2.14. Vertybių pripažinimas“.
45. Gebėjimas užmegzti ryšį, atvirumas: išplėtotas į elementą „2.06. Atvirumas“.
46. Jautrumas, savikontrolė, vertybių pripažinimas: išplėtoti į elementus „2.03.
Savikontrolė“ ir
2.14. Vertybių pripažinimas“.
47. Konfliktų sprendimas, argumentavimo kultūra, sąžiningumas: aprašytis atskirai
elementuose „2.03. Savikontrolė“, „2.10. Konsultavimas“, „2.11. Derybiniai
įgūdžiai“, „2.12. Konfliktai ir krizės“.
48. Gebėjimas rasti sprendimą, holistinis mąstymas: dabar aprašyti elementuose „2.07.
Kūrybiškumas“, „2.10. Konsultavimas“, „2.13. Patikimumas“.
49. Lojalumas, solidarumas, pasiruošimas padėti: įtraukti į elementą „2.15. Etika“.
50. Lyderystės gebėjimai kartu su 24. Lyderystė: sujungta į elementą „2.01.
Lyderystė“. Efektyvūs elgsenos modeliai išsamiau aprašyti ICB 3 versijoje.
51. Logika: įtraukta į elementą „2.10. Konsultavimas“.
52. Sistemingas ir struktūrizuotas mąstymas: įtrauktas į elementą „2.10.
Konsultavimas“.
53. Klaidų išvengimas: įtrauktas į elementą „2.13. Patikimumas“.
54. Aiškumas: įtrauktas į elementą „1.18. Komunikavimas“.
55. Sveikas protas: įtrauktas į elementus „1.07. Komandinis darbas“, „2.07.
Kūrybiškumas“.
56. Skaidrumas: įtrauktas į elementus „2.06. Atvirumas“, „2.12. Konfliktai ir krizės“,
„2.15. Etika“.
57. Apžvalga: įtraukta į elementus „1.02. Suinteresuotosios šalys“ ir „3.06. Verslas“.
58. Subalansuotas vertinimas: įtrauktas į elementą „2.12. Konfliktai ir krizės“.
59. Patirties horizontas: išskirtinai nepaminėtas nė viename ICB 3 versijos elemente.
Tačiau jis yra numanoma patirties kriterijų dalis visuose ICB 3 versijos
kriterijuose.
60. Įgūdžiai: išskirtinai nepaminėti nė viename ICB 3 versijos elemente. Šis
bendrasis aspektas išsamiai aprašytas ICB 3 versijoje.
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Priedai
Prieduose pateikta papildomos informacijos, pavyzdžiui:
 kompetencijų elementų aprašuose vartojamų terminų rodyklė, susieta su
kompetencijų elementų vietomis (1 priedas);
 ryšio tarp visų kompetencijų elementų derinių apžvalga (2 priedas);
 įsivertinimo lapas, kurį naudodamas kandidatas gali įsivertinti žinių ir patirties
lygį skalėje nuo 0 iki 10 pagal kiekvieną kompetencijos elementą (3 priedas);
 taksonomija, kurioje nustatyti žinių ir patirties rezultatai pagal keturis IPMA
lygius (nuo A iki D), taikomi kiekvienam kompetencijos elementui techninėje,
socialinėje ir integravimo srityse (priedo 4.1–4.3 lentelės). Priedo 4.4 lentelėje
parodyti vidutiniai rezultatai, kurių tikimasi iš kandidato pagal kiekvieną IPMA
lygį.

Priedai
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3

1 priedas

Kompetencijų elementų
aprašuose vartojamų
terminų rodyklė
Priėmimo procedūra
valdymas Apskaita
Veikla
galimybės,

Faktinė data
Sutartys
Išvaizda
Taikomi įstatymai
Vertinimas
Arbitražas
Vertinimas

Projekto perdavimo
dokumentacija
Atkaklumas
Turtas
Įgaliojimai

Subalansuotųjų rodiklių
sistema
Siekinys
įgyvendinimas
Naudos analizė

1.14. Pirkimas ir sutartys, 1.20. Projekto pabaigos
3.10. Finansai
1.01.Projektų valdymo sėkmė, 1.04. Rizika ir
1.11. Laikas ir projekto etapai, 1.12. Ištekliai, 1.14.
Pirkimas
ir sutartys, 2.05. Atsipalaidavimas, 2.09.
Našumas, 3.01. Projektinė veikla, 3.09.
Sveikata, saugumas, sauga ir aplinka
1.11. Laikas ir projekto etapai
3.11. Teisinė informacija
2.04. Atkaklumas
3.11. Teisinė informacija
1.03. Projekto reikalavimai ir uždaviniai
3.11. Teisinė informacija
1.01.Projektų valdymo sėkmė, 1.03. Projekto reikalavimai
ir uždaviniai, 1.04. Rizika ir galimybės, 1.07.
Komandinis darbas, 1.08. Problemų sprendimas,
1.13. Sąnaudos ir finansai, 3.08. Personalo
valdymas
1.20. Projekto pabaigos valdymas
2.04. Atkaklumas
3.10. Finansai
2.02. Įtraukimas ir motyvacija, 2.04.
Atkaklumas, 2.01. Lyderystė, 3.05. Nuolatinė
organizacija
1.03. Projekto reikalavimai ir uždaviniai
3.04. Projekto, programos ir projektų portfelio
1.08. Problemų sprendimas

1 priedas. Kompetencijų elementų aprašuose vartojamų
terminų rodyklė
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Kūno kalba
BOOT / BOT (statyti,
valdyti, eksploatuoti,
perleisti / statyti,
eksploatuoti, perleisti)
Sutarties nesilaikymas
Biudžetas
Sąnaudos ir finansai,

Rezervas
Verslo pagrindimas

Verslo tikslai
Verslo procesų
pertvarkymas
Verslo procesai
portfelio įgyvendinimas
Karjeros siekimas
Pinigai
Pinigų srautas
Pokyčių valdytojas
Pokyčių valdymas
Pokyčių valdytojas
Pokyčio prašymas
Pokyčiai

1.18. Ryšys, 2.11. Derybiniai įgūdžiai

1.13. Sąnaudos ir finansai,3.10. Finansai
3.11. Teisinė informacija
1.03. Projekto reikalavimai ir uždaviniai, 1.13.
1.19. Pradžia, 2.05. Atsipalaidavimas, 2.13.
Patikimumas, 3.07. Sistemos, produktai ir
technologija
1.13. Sąnaudos ir finansai
1.03. Projekto reikalavimai ir uždaviniai, 3.01.
Projektinė veikla, 3.02. Programinė veikla,
3.03. Portfelio veikla, 3.06. Verslas, 3.07.
Sistemos, produktai ir technologija, 3.10.
Finansai
3.02. Programinė veikla
3.01. Projektinė veikla
3.04. Projekto, programos ir projektų
3.08. Personalo valdymas
1.13. Sąnaudos ir finansai
3.10. Finansai
1.15. Pokyčiai
1.03. Projekto reikalavimai ir uždaviniai, 1.10. Apimtis
ir rezultatai, 1.15. Pokyčiai, 2.07. Kūrybiškumas, 2.09.
Našumas
3.02. Programinė veikla
1.15. Pokyčiai
1.01. Projektų valdymo sėkmė, 1.02.
Suinteresuotosios šalys, 1.03. Projekto reikalavimai
ir uždaviniai, 1.06. Projekto organizacija,
1.09. Projekto organizacinės struktūros, 1.10. Apimtis
ir rezultatai, 1.11. Laikas
ir projekto etapai, 1.12. Ištekliai, 1.13. Sąnaudos ir
finansai, 1.14 Pirkimas ir sutartys, 1.15. Pokyčiai,
1.17. Informacija ir dokumentacija, 1.19. Pradžia,
2.01. Lyderystė, 2.08. Orientavimasis į
rezultatus, 2.09. Našumas, 3.05. Nuolatinė
organizacija, 3.04. Projekto, programos ir projektų
portfelio įgyvendinimas, 3.07. Sistemos, produktai ir
technologijos, 3.08. Personalo valdymas

1 priedas. Kompetencijų elementų aprašuose vartojamų
terminų rodyklė
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Charizma
Kategorinis sąskaitų
sąrašas
Pretenzijos
3.11. Teisinė informacija
Pretenzijų valdymas
Projekto pabaigos valdymas
pabaigos valdymas
Sveikas protas
Pasitikėjimas
2.13.
Konfidencialumas

Suderinamumas
Išlaidų planavimas
Ugdomasis vadovavimas
Profesinės etikos
kodeksas
Kodavimo sistemos
Komunikavimas
organizacija,

2.01. Lyderystė
1.13. Sąnaudos ir finansai
1.13 Sąnaudos ir finansai, 2.11. Derybiniai įgūdžiai,
1.15. Pokyčiai
1.04. Rizika ir galimybė, 1.12. Ištekliai, 1.20. Projekto
1.07. Komandinis darbas, 2.07. Kūrybiškumas
2.06. Atvirumas, 2.01. Lyderystė, 2.09. Našumas,
Patikimumas, 2.14. Vertybių pripažinimas, 2.15. Etika
1.17. Informacija ir dokumentacija, 1.18.
Komunikavimas, 2.13.
Patikimumas, 3.11. Teisinė informacija
2.13. Patikimumas
3.10. Finansai
2.01. Lyderystė, 2.09. Našumas, 3.04. Projekto,
programos ir projektų portfelio įgyvendinimas
2.15.
Etika
1.09. Projekto organizacinės struktūros
1.01. Projektų valdymo sėkmė, 1.06. Projekto
1.16.
2.06.
2.01.
2.11.
2.13.

Patikimumas
Komunikacijos metodai
Kompleksiškumas
etapai,
Lygiagretusis kūrimas
projekto etapai
Konfigūravimas

Konfigūracijos valdymas
Konfliktas

Konfrontacija

Kontrolė ir ataskaitos, 1.18. Komunikavimas,
Atvirumas,
Lyderystė, 2.08. Orientavimasis į rezultatus,
Derybiniai įgūdžiai,

2.01. Lyderystė
1.01. Projektų valdymo sėkmė, 1.11. Laikas ir projekto
3.01. Projektinė veikla
1.11.
Laikas ir
1.10. Apimtis ir rezultatai, 1.15. Pokyčiai, 1.17.
Informacija ir dokumentacija, 2.08.
Orientavimasis į rezultatus
1.10. Apimtis ir rezultatai
1.07. Komandinis darbas, 1.08. Problemų sprendimas,
2.03. Savikontrolė,
2.01. Lyderystė, 2.10. Konsultavimas, 2.11.
Derybiniai įgūdžiai, 2.12. Konfliktai ir krizės, 2.15.
Etika
2.10. Konsultavimas

1 priedas. Kompetencijų elementų aprašuose vartojamų
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Konsultavimas
Aplinka

Nenumatytos aplinkybės

Nenumatytų aplinkybių
valdymo planas
Nenumatytų aplinkybių
valdymo sistema
Nenumatytų aplinkybių
rezervas
Nenumatytų aplinkybių
atsako planai
Sutartis

Sutarčių valdymas
Sutarties įvykdymas
Sutarčių valdymas
Sutarčių planas
sėkmė
Kontrolės ciklai
Organizacijos
standartai ir
nuostatos
Organizacijos strategija
Organizacijos sistemos,
produktai ir technologijų
architektūra

2.10. Konsultavimas
1.01. Projektų valdymo sėkmė, 1.02.
Suinteresuotosios šalys,
1.03 projekto reikalavimai ir uždaviniai, 1.15.
Pokyčiai, 1.18. Komunikavimas, 1.19. Pradžia,
2.01. Lyderystė, 2.08. Orientavimasis į
rezultatus, 2.10. Konsultavimas, 2.14. Vertybių
pripažinimas,
3.04 Projekto, programos ir projektų portfelio
įgyvendinimas, 3.07. Sistemos, produktai ir
technologija, 3.09. Sveikata, saugumas ir aplinka
1.04. Rizika ir galimybė, 1.11. Laikas ir projekto
etapai, 1.16. Kontrolė ir ataskaitos, 2.09.
Našumas
1.04. Rizika ir galimybė
1.16. Kontrolė ir ataskaitos
1.04. Rizika ir galimybė
1.04. Rizika ir galimybės
1.01 Projektų valdymo sėkmė,
1.06. Projekto organizacija,
1.14. Pirkimas ir sutartys, 1.20. Projekto pabaigos
valdymas, 2.12. Konfliktai ir krizės
1.14. Pirkimas ir sutartys
1.14
Pirkimas ir sutartys
1.14.
Pirkimas ir sutartys
1.01. Projektų valdymo
2.13. Patikimumas
3.6 Verslas

3.03. Portfelio veikla
3.7 Sistemos, produktai ir technologija

1 priedas. Kompetencijų elementų aprašuose vartojamų
terminų rodyklė

216

Korekciniai veiksmai

Nenumatytos
aplinkybės, susijusios
su išlaidomis
Kūrybiškumas
Krizė
Kritinis kelias
rezultatus
Kritiniai projektai
Kritika
Kultūra
Kultūriniai
skirtumai
Klientų poreikiai

1.05. Kokybė, 1.13. Sąnaudos ir finansai, 1.16. Kontrolė
ir ataskaitos, 3.08.
Personalo valdymas

1.13. Sąnaudos ir finansai Kokybės valdymo išlaidos
1.05. Kokybė
1.08. Problemų sprendimas, 2.07. Kūrybiškumas
1.08. Problemų sprendimas, 2.01. Lyderystė, 2.12.
Konfliktas ir krizė, 2.15. Etika
1.11. Laikas ir projekto etapai, 2.08. Orientavimasis į
3.03. Portfelio vykdymas
2.02. Įtraukimas ir motyvacija, 2.03. Savikontrolė,
2.01. Lyderystė, 2.09. Našumas, 2.10. Konsultavimas,
2.12. Konfliktai ir krizės
2.03. Savikontrolė, 2.05. Atsipalaidavimas, 2.09.
Našumas, 2.10. Konsultavimas, 3.01. Projektinė
veikla, 3.02. Programinė veikla
2.06. Atvirumas, 2.15. Etika
1.03 Projekto reikalavimai ir uždaviniai

1 priedas. Kompetencijų elementų aprašuose vartojamų
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Klientų reikalavimai
Klientų rezultatai
Klientų pasitenkinimas
Debatai

Sprendimų priėmimas
Sprendimų medžiai
Trūkumų šalinimo
modeliai
Trūkumai
Deeskalavimas
Delegavimas
Rezultatai

Diplomatija
Disciplina
Patikimumas
Diskretiškumas
Dokumentas

Dokumentacija

Dokumentavimo sistema

1.05. Kokybė
2.08. Orientavimasis į rezultatus
1.05. Kokybė, 3.07. Sistemos, produktai ir technologija
1.20. Projekto pabaigos valdymas
2.03. Savikontrolė, 2.04. Atkaklumas, 2.10.
Konsultavimas, 2.12. Konfliktai ir krizės, 2.14.
Vertybių pripažinimas
1.07. Komandinis darbas, 2.01. Lyderystė, 2.12.
Konfliktai ir krizės, 3.05. Nuolatinė organizacija
1.04. Rizika ir galimybės
1.05. Kokybė
1.05. Kokybė
2.05. Atsipalaidavimas
2.02. Įsitraukimas ir motyvacija, 2.01. Lyderystė,
2.08. Orientavimasis rezultatus
1.01. Projektų valdymo sėkmė, 1.02.
Suinteresuotosios šalys, 1.03. Projekto reikalavimai
ir uždaviniai, 1.05. Kokybė, 1.10. Apimtis ir
rezultatai, 1.11. Laikas ir projekto etapai, 1.13.
Sąnaudos ir finansai,
1.14. Pirkimas ir sutartys, 1.15. Pokyčiai,
1.20. Projekto pabaigos valdymas, 2.08.
Orientavimasis į rezultatus, 2.09. Našumas,
3.01. Projektinė veikla
2.04. Atkaklumas, 2.10. Konsultavimas
2.01. Lyderystė, 2.10. Konsultavimas, 2.13.
1.11. Laikas ir projekto etapai, 2.04. Atkaklumas
1.03 Projekto reikalavimai ir tikslai, 1.04 Rizika ir
galimybės, 1.05 kokybė, 1.10 Apimtis ir rezultatai,
1.14 Pirkimas ir sutartys, 1.17 Informacija ir
dokumentacija,
1.18 Komunikavimas, 2.02 Įsitraukimas ir
motyvacija,
2.05
Atsipalaidavimas,
2.09
Našumas, 2.10 Konsultacijos, 3.09 Sveikata,
sauga, saugumas ir aplinka, 3.11 Teisinė
informacija
1.01 Projektų valdymo sėkmė, 1.10 Apimtis ir
rezultatai,
1.17 Informacija ir dokumentacija, 1.20 Projekto
pabaigos valdymas, 3.05 Nuolatinė organizacija,
3.11 Teisinė informacija
1.17 Informacija ir dokumentacija Sukurtosios

1 priedas. Kompetencijų elementų aprašuose naudojamų
terminų rodyklė
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vertės analizė
Sukurtoji vertė
Našumas
Įsitraukimas
Entuziazmas

Emocinė informacija
Ištvermė
Verslumas
Aplinka

Poveikio aplinkai planas
Įvertis

Etika
Lūkesčių valdymas
Lūkesčiai

Tikėtinoji piniginė vertė
Išlaidos
Nesėkmė
Atsarginių priemonių
planas
Patrauklumas
Lygiagretinimas
Galimybių studija
Grįžtamasis ryšys

Finansai

Finansų apskaita

1.16 Valdymas ir ataskaitos
1.16 Valdymas ir ataskaitos
2.08 Orientavimasis į rezultatus, 2.09 Našumas
1.19 Projekto pradžios valdymas, 1.20 Projekto
pabaigos valdymas, 2.02 Įsitraukimas ir motyvacija
2.02 Įsitraukimas ir motyvacija, 2.04
Atkaklumas, 2.09 Našumas, 2.14 Vertybių
pripažinimas
2.07 Kūrybingumas
2.09 Našumas
2.08 Orientavimasis į rezultatus
1.10 Apimtis ir rezultatai, 2.08 Orientavimasis į
rezultatus, 2.12 Konfliktai ir krizės, 3.04 Projekto,
programos ir portfelio įgyvendinimas, 3.06 Verslas,
3.09 Sveikata, sauga, saugumas ir aplinka
3.09 Sveikata, sauga, saugumas ir aplinka
1.04 Rizika ir galimybės, 1.11 Laikas ir projekto
etapai, 1.12 Ištekliai, 1.13 Sąnaudos ir finansai,
2.03 Savikontrolė, 2.04
Atkaklumas,
2.09
Našumas,
2.14
Vertybių
pripažinimas
2.08 Orientavimasis į rezultatus, 2.15 Etika
1.02 Suinteresuotosios šalys
1.01 Projektų valdymo sėkmė, 1.02
Suinteresuotosios šalys, 1.03 Projektų reikalavimai
ir tikslai, 1.19 Projekto pradžios valdymas, 1.20
Projekto pabaigos valdymas, 2.01 Lyderystė, 2.08
Orientavimasis į rezultatus, 2.09 Našumas,
3.06 Verslas
1.04 Rizika ir galimybės
3.10 Finansai
1.01 Projektų valdymo sėkmė, 1.04 Rizika ir galimybės,
3.06 Verslas
1.04 Rizika ir galimybės
2.01 Lyderystė
1.11 Laikas ir projekto etapai
1.03 Projektų reikalavimai ir tikslai
2.02 Įsitraukimas ir motyvacija, 2.01 Lyderystė, 2.10
Konsultavimas, 2.12 Konfliktai ir krizės, 2.13
Patikimumas, 2.14 Vertybių pripažinimas
1.13 Sąnaudos ir finansai, 1.15 Pokyčiai, 1.19 Projekto
pradžios valdymas, 3.06
Verslas, 3.06 Verslas
3.10 Finansai

1 priedas. Kompetencijų elementų aprašuose naudojamų
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Finansų
administravimas
Finansų auditas
Finansinis pirminis
planas
Finansinis
Atsiskaitymas
Finansų valdymas
Organizacijos finansų
valdymo sistema
Finansų rinkos
Finansinė atskaitomybė
Finansavimas
Lankstumas
Slinktis
Prognozės
Nutraukimas
Funkcionalumas
Aplinkos įtakotų teisės
aktų pagrindai
Pinigai
Finansai
Tikslai

Grupės dinamika
Hierarchinės ir
nehierarchinės
struktūros

3.10 Finansai
3.10 Finansai
3.10 Finansai
3.10 Finansai
3.10 Finansai
3.10 Finansai

3.10 Finansai
3.10 Finansai
1.13 Sąnaudos ir finansai
2.06 Atvirumas, 3.05 Nuolatinė organizacija, 3.07
Sistemos, produktai ir technologijos
1.13 Sąnaudos ir finansai
1.11 Laikas ir projekto etapai, 1.13 Sąnaudos ir
finansai, 1.16 Valdymas ir ataskaitos
2.03 Savikontrolė
3.06 Verslas
3.11 Teisinė informacija

1.12 Ištekliai, 1.13 Sąnaudos ir finansai, 3.10
2.04 Atkaklumas, 2.10 Konsultacijos, 2.14 Vertybės
pripažinimas, 3.02 Programinė veikla, 3.03
Portfelio veikla, 3.04 Projekto, programos ir
portfelio įgyvendinimas, 3.07 Sistemos, produktai
ir technologijos, 3.08 Personalo valdymas
1.07 Komandinis darbas
1.09 Projekto organizacinės struktūros

1 priedas. Kompetencijų elementų aprašuose naudojamų
terminų rodyklė
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Holistinis mąstymas
Humoras
Vaizduotė
Asmens psichologinis
profilis
Asmeniniai tikslai
Infliacija
Įtaka

2.07 Kūrybingumas
2.05 Atsipalaidavimas
2.07 Kūrybingumas
1.07 Komandinis darbas
2.03 Savikontrolė
1.13 Sąnaudos ir finansai
1.02 Suinteresuotosios šalys, 1.20 Projekto pabaigos
valdymas, 2.04 Atkaklumas,
2.13 Patikimumas, 2.14 Vertybių pripažinimas, 3.05
Nuolatinė organizacija, 3.06 Verslas

Informacijos duomenų
bazės
Integruota projektų
valdymo informacinė
sistema
Informacinė sistema

Integravimas
Vientisumas
Intelektinė nuosavybė
Suinteresuotosios šalys

Suinteresuotųjų šalių
valdymo planas

1.17 Informacija ir dokumentacija Informacijos valdymas
1.17
Informacija ir dokumentacija
3.03 Portfelio veikla

1.09 Projekto organizacinės struktūros, 1.17
Informacija ir dokumentacija Įkvėpimas 2.01
Lyderystė
1.01 Projektų valdymo sėkmė
2.12 Konfliktai ir krizės, 2.15 Etika
3.11 Teisinė informacija
1.01 Projektų valdymo sėkmė, 1.02 Suinteresuotosios
šalys, 1.03
Projekto reikalavimai ir uždaviniai, 1.04 Rizika ir
galimybės,
1.07 Komandinis darbas, 1.10 Apimtis ir rezultatai,
1.15 Pokyčiai,
1.16 Valdymas ir ataskaitos, 1.20 Projekto pabaigos
valdymas, 2.01 Lyderystė, 2.02 Įsitraukimas ir
motyvavimas, 2.08 Orientavimasis į rezultatus,
2.09 Našumas, 2.12 Konfliktai ir krizės, 2.13
Patikimumas, 2.14 Vertybių pripažinimas, 2.15
Etika, 3.04 Projekto, programos ir portfelio
įgyvendinimas, 3.06 Verslas, 3.07 Sistemos,
produktai ir technologijos
1.01 Projektų valdymo sėkmė, 1.02 Suinteresuotosios
šalys

1 priedas. Kompetencijų elementų aprašuose naudojamų
terminų rodyklė
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Suinteresuotųjų šalių
poreikiai
Sąsaja

Vidiniai susitarimai
Vidinis įsitikinimas
Tarptautiniai projektai
Intuicija
Problema

Vertinimas
KPI (pagrindiniai
veiksmingumo rodikliai)
Darbo iššūkiai
Ieškiniai
Lyderystė

Lyderystės modelis
Lyderystės vaidmenys
Teisinė informacija

Patarėjau teisiniais
klausimais
Juridiniai modeliai
Išmoktos pamokos
galimybės,

1.02 Suinteresuotosios šalys, Suinteresuotųjų šalių
lūkesčiai 1.02 Suinteresuotosios šalys
1.05 Kokybė, 1.06 Projekto organizacija, 1.10
Apimtis ir rezultatai, 1.11 Laikas ir projekto
etapai, 1.17 Informacija ir dokumentacija, 3.05
Nuolatinė organizacija, 3.06 Verslas,
3.07 Sistemos, produktai ir technologijos
1.14 Pirkimas ir sutartys
2.04 Atkaklumas
3.11 Teisinė informacija
2.07 Kūrybingumas
1.02 Suinteresuotosios šalys, 1.08 Problemų sprendimas,
1.17
Informacija ir dokumentacija, 1.20 Projekto pabaigos
valdymas, 2.01
Vadovavimas, 2.03 Savikontrolė, 2.07 Kūrybingumas,
2.09 Našumas,
2.10 Konsultacijos, 2.11 Derybiniai įgūdžiai, 2.12
Konfliktai ir krizės,
2.13 Patikimumas, 2.15 Etika, 3.06 Verslas,
3.07 Sistemos, produktai ir technologijos, 3.09
Sveikata, sauga, saugumas ir aplinka, 3.11
Teisinė informacija
2.12 Konfliktai ir krizės
3.03 Portfelio veikla
3.11 Teisinė informacija
3.11 Teisinė informacija
1.07 Komandinis darbas, 2.01 Lyderystė, 2.08
Orientavimasis į rezultatus,
2.11 Derybiniai įgūdžiai, 3.01 Projektinė veikla
2.01 Lyderystė
2.01 Lyderystė
1.14 Pirkimas ir sutartys, 2.08 Orientavimasis į
rezultatus, 2.15
Etika, 3.01 Projektinė veikla, 3.06 Verslas, 3.06
Verslas,
3.09 Sveikata, sauga, saugumas ir aplinka, 3.11
Teisinė informacija
3.11 Teisinė informacija
3.11 Teisinė informacija
1.01 Projektų valdymo sėkmė, 1.04 Rizika ir
1.08 Problemų sprendimas, 1.20 Projekto pabaigos

1 priedas. Kompetencijų elementų aprašuose naudojamų
terminų rodyklė
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Įsipareigojimas
Gyvavimo ciklas
Gyvavimo ciklo modeliai
Funkcinė organizacija
Klausymas

Gamybos / pirkimo
analizė
Valdymo stiliai
Valdymas pagal
programas
projektus
Branda
Brandos modeliai
Tarpininkavimas
Tarpininkas
Psichologiniai modeliai
Metodai

Metrika
Gairės
Piniginė vertė
Monte Karlo analizė
Stebėjimas
Moralės normos
Motyvacija

Motyvavimo modeliai
Daugialypės struktūros
Poreikiai

valdymas, 2.05 Atsipalaidavimas, 2.08
Orientavimasis į rezultatus, 2.13 Patikimumas,
3.09 Sveikata, sauga, saugumas ir aplinka
3.10 Finansai, 3.11 Teisinė informacija
1.11 Laikas ir projekto etapai, 2.09 Našumas,
3.09 Sveikata, sauga, saugumas ir aplinka
1.11 Laikas ir projekto etapai
3.02 Programinė veikla
1.18 Komunikavimas Loginė darbų seka
1.11 Laikas ir projekto etapai Kontaktų valdymas
2.14 Vertybių pripažinimas
1.14 Pirkimas ir sutartys
2.01 Lyderystė
3.02 Programinė veikla Valdymas pagal
3.01 Projektinė veikla
1.02 Suinteresuotosios šalys, 3.04 Projekto,
programos ir portfelio įgyvendinimas
2.05 Projekto, programos ir portfelio įgyvendinimas
2.10 Konsultavimas, 2.12 Konfliktai ir krizės, 2.15
Etika
2.12 Konfliktai ir krizės
2.03 Savikontrolė
1.01 Projektų valdymo sėkmė, 1.10 Apimtis ir rezultatai,
1.11 Laikas ir projekto etapai, 1.12 Ištekliai,
1.13 Sąnaudos ir finansai, 2.03 Savikontrolė,
2.05 Atsipalaidavimas, 2.09 Našumas,
2.10 Konsultavimas, 3.04 Projekto, programos ir
portfelio įgyvendinimas, 3.09 Sveikata, sauga,
saugumas ir aplinka
1.05 Kokybė, 2.07 Kūrybingumas, 2.08 Orientavimasis
į rezultatus
1.11 Laikas ir projekto etapai
1.04 Rizika ir galimybės
1.04 Rizika ir galimybės
1.16 Valdymas ir ataskaitos
2.15 Etika
1.07 Komandinis darbas, 2.02 Įsitraukimas ir
motyvavimas, 2.04 Atkaklumas, 2.12 Konfliktai ir
krizės, 2.14 Vertybių pripažinimas,
3.08 Personalo valdymas
2.02 Įsitraukimas ir motyvavimas
1.09 Projekto organizacinės struktūros
1.08 Problemų sprendimas, 1.11 Laikas ir projekto

1 priedas. Kompetencijų elementų aprašuose naudojamų
terminų rodyklė
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Derybos
Tinklas
Tinklaveika
Uždaviniai

Atviroji sistema
Atvirumas
Rutininiai darbai
Galimybės

Galimybių vertinimas
Organizacijos diagrama
Organizacijos strategija
Organizacijos pokyčiai
Organizacijos struktūra
Apžvalga
Savininkas

Savininkas / rėmėjas
Lyderystės
elgsenos modeliai
Nuobaudos
Rezultatai apie žmones
Įžvalgumas

etapai, 1.14 Pirkimas ir sutartys, 1.19 Projekto pradžios
valdymas, 1.20 Projekto pabaigos valdymas,
2.08 Orientavimasis į rezultatus, 3.02 Programinė
veikla, 3.06 Verslas, 3.11 Teisinė informacija
1.08 Problemų sprendimas, 2.11 Derybiniai įgūdžiai
1.02 Suinteresuotosios šalys
2.13 Patikimumas
1.02 Suinteresuotosios šalys, 1.03 Projekto reikalavimai
ir uždaviniai, 1.07 Komandinis darbas, 1.08 Problemų
sprendimas, 1.10 Apimtis ir rezultatai, 1.11 Laikas ir
projekto etapai, 1.13 Sąnaudos ir finansai,
1.16 Valdymas ir ataskaitos, 1.19 Projekto pradžios
valdymas, 1.20 Projekto pabaigos valdymas, 2.02
Įsitraukimas ir motyvavimas, 2.04 Atkaklumas,
2.07 Kūrybingumas,
2.01 Lyderystė, 2.08 Orientacija į rezultatus, 2.11
Derybiniai įgūdžiai,
2.13 Patikimumas, 2.14 Vertybių pripažinimas,
3.01 Projektinė veikla, 3.02 Programinė veikla, 3.05
Nuolatinė organizacija, 3.07 Sistemos, produktai ir
technologijos
3.07 Sistemos, produktai ir technologijos
1.07 Komandinis darbas, 2.06 Atvirumas, 2.13
Patikimumas, 3.06 Verslas
3.01 Projektinė veikla
1.02 Suinteresuotosios šalys, 1.03 Projekto reikalavimai
ir uždaviniai, 1.04 Rizika ir galimybės, 1.15 Pokyčiai,
1.20 Projekto pabaigos valdymas, 2.01 Lyderystė, 2.08
Orientavimasis į rezultatus, 2.13 Patikimumas, 3.07
Sistemos, produktai ir technologijos, 3.08 Personalo
valdymas
1.04 Rizika ir galimybės
1.06 Projekto organizacija
3.03 Portfelio veikla
3.02 Programinė veikla
1.06 Projekto organizacija, 3.05 Nuolatinė organizacija
1.02 Suinteresuotosios šalys, 3.06 Verslas
1.09 Projekto organizacinės struktūros, 1.20 Projekto
pabaigos valdymas, 2.12 Konfliktai ir krizės,
2.13 Patikimumas, 3.02 Programinė veikla
3.06 Verslas
2.01 Lyderystė

1.14 Pirkimas ir sutartys, 1.20 Projekto pabaigos valdymas
2.08 Orientavimasis į rezultatus
2.05 Atsipalaidavimas

1 priedas. Kompetencijų elementų aprašuose naudojamų
terminų rodyklė
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Našumas

Nuolatinė organizacija

Asmenybė
Personalas
pradžios valdymas,

Darbuotojų ugdymas
Įtikinamumas
Etapai
Planuotoji data
Malonu
Politinis jautrumas
Portfelis

Projektų portfelio tarnyba
Projektų portfelio
komanda
Projektų portfelio
organizacija
Portfelio orientacija
Portfelio planas
Pozityvus požiūris
Galia

1.02 Suinteresuotosios šalys, 1.05 Kokybė, 1.06
Projekto organizacija, 1.12 Ištekliai, 1.14 Pirkimas ir
sutartys, 1.16 Valdymas ir ataskaitos, 2.08
Orientavimasis į rezultatus, 3.01 Projektinė veikla,
3.03 Portfelio veikla, 3.07 Sistemos, produktai ir
technologijos,
3.08 Personalo valdymas Našumo rodikliai
3.03 Portfelio veikla
1.05 Kokybė, 1.06 Projekto organizacija, 2.14 Vertybės
supratimas, 3.05 Nuolatinė organizacija,
3.07 Sistemos, produktai ir technologijos
2.04 Atkaklumas, 2.01 Lyderystė
1.06 Projekto organizacija, 1.12 Ištekliai, 1.19 Projekto
3.04 Projekto, programos ir portfelio
įgyvendinimas, 3.08 Personalo valdymas, 3.11
Teisinė informacija
3.04 Projekto, programos ir portfelio
įgyvendinimas, 3.08 Personalo valdymas
2.04 Atkaklumas
1.04 Rizika ir galimybės
1.11 Laikas ir projekto etapai
2.06 Atvirumas
2.14 Vertybių pripažinimas
1.01 Projektų valdymo sėkmė, 1.02
Suinteresuotosios šalys, 1.03 Projektų reikalavimai
ir uždaviniai, 1.05 Kokybė, 1.06 Projekto
organizacija, 1.08 Problemų sprendimas, 1.09
Projekto organizacinės struktūros,
1.10 Apimtis ir rezultatai, 1.15 Pokyčiai, 1.17
Informacija
ir dokumentacija, 1.18 Komunikavimas, 1.19
Projekto pradžios valdymas, 1.20
Projekto pabaigos valdymas, 2.09 Našumas, 3.02
Programinė veikla, 3.03 Portfelio veikla, 3.04
Projekto, programos ir portfelio įgyvendinimas
3.03 Portfelio veikla
1.20 Projekto pabaigos valdymas
1.06 Projekto organizacija
3.03
Portfelio orientacija
1.01 Projektų valdymo sėkmė
2.02 Įsitraukimas ir motyvavimas, 2.04
Atkaklumas, 2.06 Atvirumas, 2.13 Patikimumas
1.02 Suinteresuotosios šalys, 2.03 Savikontrolė, 2.04

1 priedas. Kompetencijų elementų aprašuose naudojamų
terminų rodyklė
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Pagyrimas
Pirmenybė

Pirmenybė

Prioritetų komitetas
Tikimybė
Problema
Problemų sprendimas
Problemų sprendimo
metodai
Procedūros

Proceso kokybės
valdymas
Procesai

Pirkimas
Pirkimo planas
Produkto kūrimo procesas
Produkto gyvavimo ciklas
Produkto valdymas
kokybės valdymas
Našumas
Produktai

Programa

Atkaklumas, 2.01 Lyderystė, 2.06 Atvirumas, 2.10
Konsultavimas, 2.12 Konfliktai ir krizės, 2.15 Etika
2.06 Atvirumas
1.02 Suinteresuotosios šalys, 1.03 Projekto
reikalavimai ir uždaviniai, 2.07 Kūrybingumas, 3.01
Projektinė veikla
1.03 Projekto reikalavimai ir uždaviniai, 1.11 Laikas
ir projekto etapai, 3.03 Portfelio veikla, 3.09
Sveikata, sauga, apsauga ir aplinka
3.03 Portfelio veikla
1.04 Rizika ir galimybės
1.08 Problemų sprendimas
1.08 Problemų sprendimas, 2.07 Kūrybingumas, 2.11
Derybiniai įgūdžiai, 2.12 Konfliktai ir krizės
1.08 Problemų sprendimas
1.06 Projekto organizacija, 1.08 Problemų
sprendimas, 2.09 Našumas, 3.02 Programinė
veikla, 3.09 Sveikata, sauga, saugumas ir aplinka
1.05 Kokybė
1.04 Rizika ir galimybės, 1.05 Kokybė, 1.06
Projekto organizacija, 1.08 Problemų sprendimas,
1.09 Projekto organizacinės struktūros,
1.10 Apimtis ir rezultatai, 1.14 Pirkimas ir sutartys,
1.15 Pokyčiai, 1.17 Informacija ir
dokumentacija, 2.01 Lyderystė, 2.09 Našumas,
3.01 Projektinė veikla, 3.02 Programinė veikla,
3.02 Programinė veikla, 3.03 Portfelio veikla,
3.04 Projekto, programos ir portfelio
įgyvendinimas
1.01 Projektų valdymo sėkmė, 1.03 Projekto
reikalavimai ir uždaviniai, 1.14 Pirkimas ir sutartys
1.01 Projektų valdymo sėkmė
3.04 Projekto, programos r portfelio įgyvendinimas
3.07 Sistemos, produktai ir technologijos
3.07 Sistemos, produktai ir technologijos Produkto
1.05 Kokybė
1.12 Ištekliai, 2.02 Įsitraukimas ir motyvavimas, 2.09
Našumas, 3.07 Sistemos, produktai ir technologijos
1.10 Apimtis ir rezultatai, 3.05 Nuolatinė
organizacija, 3.07 Sistemos, produktai ir
technologijos, 3.09 Sveikata, sauga, saugumas ir
aplinka
1.01 Projektų valdymo sėkmė, 1.02 Suinteresuotosios

1 priedas. Kompetencijų elementų aprašuose naudojamų
terminų rodyklė
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Programos direktorius
Programų valdymas
Programų valdymo
vadovas (knyga)
Programų valdymo
tarnyba

šalys, 1.03 Projekto reikalavimai ir uždaviniai, 1.05
Kokybė, 1.06 Projekto organizacija, 1.08 Problemų
sprendimas, 1.09 Projekto organizacinės struktūros,
1.10 Apimtis ir rezultatai, 1.15 Pokyčiai, 1.16
Valdymas ir ataskaitos, 1.17 Informacija ir
dokumentacija,
1.18 Komunikavimas, 1.19 Projekto pradžios
valdymas, 1.20 Projekto pabaigos valdymas, 2.01
Lyderystė, 2.09 Našumas, 2.11 Derybiniai įgūdžiai,
2.12 Konfliktai
ir krizės, 3.02 Programinė veikla, 3.02 Programinė
veikla, 3.03 Portfelio veikla, 3.05 Nuolatinė
organizacija 3.04 Projekto, programos ir portfelio
įgyvendinimas, 3.07 Sistemos, produktai ir
technologijos, 3.08 Personalo valdymas
3.02 Programinė veikla
1.01 Projektų valdymo sėkmė, 3.02 Programinė veikla
1.01 Projektų valdymo sėkmė
3.02 Programinė veikla

1 priedas. Kompetencijų elementų aprašuose naudojamų
terminų rodyklė
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Programos vadybininkas
Programos tarnyba
Programinė veikla
Programos valdymo
Komitetas
Eiga
Projekto vertinimas
Projekto vertinimas
Projekto tvirtinimas
Projekto paskyra
Projekto komunikacijos
planas
sąlygos
valdymas
Projekto apibrėžtis
Projekto planavimas
Projekto nesėkmė
Projekto finansų valdymas
Projekto finansavimas
Projekto tikslas
Projekto gyvavimo ciklas
Projekto gyvavimo ciklas

Projektų valdymas

Projektų
valdymo
vertinimas

3.02 Programinė veikla
3.02 Programinė veikla
3.02 Programinė veikla
3.02 Programinė veikla
1.03 Projekto reikalavimai ir uždaviniai, 1.16 Valdymas ir
ataskaitos
1.03 Projekto reikalavimai ir uždaviniai
1.13 Sąnaudos ir finansai
1.03 Projekto reikalavimai ir uždaviniai, 1.04 Rizika ir
galimybės
1.19 Projekto pradžios valdymas
1.01 Projekto valdymo sėkmė Projekto aplinkos
1.03 Projekto reikalavimai ir uždaviniai Projekto išlaidų
1.13 Sąnaudos ir finansai
1.03 Projekto reikalavimai ir uždaviniai
1.04 Rizika ir galimybės
1.01 Projektų valdymo sėkmė, 1.04 Rizika ir galimybės
1.13 Sąnaudos ir finansai
1.13 Sąnaudos ir finansai, 3.10 Finansai
1.03 Projekto reikalavimai ir uždaviniai
1.06 Projekto organizacija, 3.04 Projekto, programos
ir portfelio įgyvendinimas
1.03 Projekto reikalavimai ir uždaviniai,
1.04 Rizika ir galimybės, 1.06 Projekto
organizacija, 1.08 Problemų sprendimas,
1.13 Sąnaudos ir finansai, 1.17 Informacija
ir dokumentacija, 1.19 Projekto pradžios
valdymas
1.01 Projektų valdymo sėkmė, 1.02 Suintersuotosios
šalys, 1.09 Projekto organizacinės struktūros, 1.12
Ištekliai, 1.17 Informacija ir dokumentacija, 1.19
Projekto pradžios valdymas, 2.05 Atsipalaidavimas,
2.06 Atvirumas,
2.08 Orientavimasis į rezultatus, 2.09 Našumas, 2.10
Konsultavimas,
3.01 Projektinė veikla, 3.02 Programinė veikla, 3.03
Portfelio veikla, 3.04 Projekto, programos ir
portfelio įgyvendinimas, 3.05 Nuolatinė
organizacija, 3.07 Sistemos, produktai ir
technologijos
1.01 Projektų valdymo sėkmė

1 priedas. Kompetencijų elementų aprašuose naudojamų
terminų rodyklė
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Projektų valdymo auditas
Projektų valdymo nurodymai
Projektų valdymo
brandos modeliai
Projektų valdymo
organizacijos
branda
Projektų valdymo
kokybė
Projektų valdymo planas
Projektų valdymo būdai
Projektų valdymo sėkmė
Projektų valdymo
tarnyba

1.01 Projektų valdymo sėkmė Projektų valdymo sutartis
1.01 Projektų valdymo sėkmė
3.04 Projekto, programos ir portfelio įgyvendinimas
3.04 Projekto, programos ir portfelio įgyvendinimas
1.02 Suinteresuotosios šalys

1.01 Projektų valdymo sėkmė
1.01 Projektų valdymo sėkmė, 1.09 Projekto organizacinės
struktūros
1.02 Suinteresuotosios šalys, 3.04 Projekto, programos
ir portfelio įgyvendinimas
1.01 Projektų valdymo sėkmė
3.01 Projektinė veikla

1 priedas. Kompetencijų elementų aprašuose naudojamų
terminų rodyklė
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Projektų valdymo grupė
Projekto misija
Projektų uždaviniai

Projektų valdymo tarnyba
Projekto organizacija
Projektinė veikla
Projektinė organizacija
Projekto baigtis
Projekto parametrai
Projekto eiga
rezultatus
Projekto etapai

1.01 Projektų valdymo sėkmė, 1.19 Projekto pradžios
valdymas, 3.07 Sistemos, produktai ir technologijos
1.19 Projekto pradžios valdymas
1.01 Projektų valdymo sėkmė, 1.03 Projekto
reikalavimai ir uždaviniai, 1.04 Rizika ir galimybės,
1.16 Valdymas ir ataskaitos,
1.19 Projekto pradžios valdymas, 1.20 Projekto
pabaigos valdymas, 2.02 Įsitraukimas ir motyvavimas
2.08 Orientavimasis į rezultatus, 2.12 Konfliktai ir
krizės, 3.01 Projektinė veikla
3.04 Projekto, programos ir portfelio įgyvendinimas
1.06 Projekto organizacija, 1.09 Projekto organizacinės
struktūros, 1.20 Projekto pabaigos valdymas 2.10
Konsultavimas
3.01 Projektinė veikla, 3.04 Projekto, programos ir
portfelio įgyvendinimas
3.05 Nuolatinė organizacija
1.01 Projektų valdymo sėkmė, 1.02 Suinteresuotosios
šalys
1.01 Projektų valdymo sėkmė
1.16 Valdymas ir ataskaitos, 2.08 Orientavimasis į

1.10 Apimtis ir rezultatai, 1.11 Laikas ir projekto
etapai, 1.13 Sąnaudos ir finansai, 1.16 Valdymas
ir ataskaitos, 3.09 Sveikata, sauga, saugumas ir
aplinka
Projekto planas
1.01 Projektų valdymo sėkmė, 1.03 Projekto reikalavimai
ir uždaviniai, 1.04 Rizika ir galimybės, 1.09 Projekto
organizacinės struktūros,
2.02 Įsitraukimas ir motyvavimas, 2.08 Orientavimasis
į rezultatus, 2.09 Našumas, 2.13 Patikimumas
Projekto eiga
1.16 Valdymas ir ataskaitos Projekto kokybės valdymas
1.05 Kokybė
Projekto įrašai
1.20 Projekto pabaigos valdymas
Projekto reikalavimai
1.01 Projektų valdymo sėkmė, 1.03 Projekto reikalavimai
ir uždaviniai, 1.05 Kokybė, 1.10 Apimtis ir
rezultatai, 1.16 Valdymas ir ataskaitos
Projekto ataskaitų sistema 1.16 Valdymas ir ataskaitos
Projekto įžanga
1.19 Projekto pradžios valdymas
Projekto įžanginis
susitikimas
1.07 Komandinis darbas Projekto įžanginis
seminaras
1.07 Komandinis darbas Projekto būklė 1.16
Valdymas ir ataskaitos
Projekto strategija
1.03 Projekto reikalavimai ir uždaviniai
Projekto organizacinės
struktūros
1.09 Projekto organizacinės struktūros
1 priedas. Kompetencijų elementų aprašuose naudojamų
terminų rodyklė

23
0

Projekto sėkmė

Projekto sėkmės kriterijai
Projekto grupės našumas
Projekto tipas
Projekto vizija
Projekto, programos ir
portfelio įgyvendinimas

1.01 Projektų valdymo sėkmė, 1.19 Projekto
pradžios valdymas, 2.02 Įsitraukimas ir
motyvavimas, 2.07 Kūrybingumas, 2.08
Orientavimasis į rezultatus, 2.13 Patikimumas,
3.08 Personalo valdymas
1.01 Projektų valdymo sėkmė
2.08 Orientavimasis į rezultatus
3.01 Projektinė veikla
1.19 Projekto pradžios valdymas
3.04 Projekto, programos ir portfelio įgyvendinimas

Prototipai
1.05 Kokybė, 1.10 Apimtis ir rezultatai
Teikėjas
1.09 Projekto organizacinės struktūros,
1.14 Pirkimas ir sutartys Viešosios ir privačiosios partnerystės
3.10
Finansai
Pirkimas
1.14 Pirkimas ir sutartys
Kokybine ir kiekybinė
1.4 Rizika ir galimybės
rizika bei galimybių
vertinimas
Kokybės užtikrinimas

1.05 Kokybė, 3.04 Projekto, programos ir portfelio
įgyvendinimas
Kokybės kontrolė
1.05 Kokybė, 3.07 Sistemos, produktai ir technologijos
Kokybės gerinimas
1.05 Kokybė
Kokybės valdymas
1.05 Kokybė, 2.13 Patikimumas, 3.04 Projekto,
programos ir portfelio įgyvendinimas
Kokybės valdymo sistemos 1.05 Kokybė

1 priedas. Kompetencijų elementų aprašuose naudojamų
terminų rodyklė
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Kokybės rodiklių sistema 1.05 Kokybė
Kokybės uždaviniai
1.05 Kokybė
Projekto rezultatų
1.5 Kokybė
kokybė
Projekto procesų kokybė
Kokybės valdymo planas
Kokybės planavimas
Kokybės valdymo sistema
Pripažinimas
Reglamentai

1.05
Kokybė
1.01 Projektų valdymo sėkmė, 1.05 Kokybė
1.05 Kokybė
1.05 Kokybė
2.01 Lyderystė
1.01 Projektų valdymo sėkmė, 1.05 Kokybė,
1.06 Projekto organizacija, 3.04 Projekto,
programos ir portfelio
įgyvendinimas
3.09 Sveikata, sauga,
saugumas ir aplinka
Ryšys
1.09 Projekto organizacinės struktūros, 2.11
Derybiniai įgūdžiai, 2.12 Konfliktai ir
krizės, 3.05 Nuolatinė organizacija, 3.06 Verslas
Atsipalaidavimas
2.05 Atsipalaidavimas, 2.08 Orientavimasis į
rezultatus, 2.12 Konfliktai ir krizės
Patikimumas
2.06 Atvirumas, 2.13 Patikimumas
Ataskaitos
1.16 Valdymas ir ataskaitos, 1.18
Komunikavimas, 2.02 Įsitraukimas ir
motyvavimas, 2.08 Orientavimasis į rezultatus,
2.13 Patikimumas, 3.03 Portfelio veikla, 3.09
Sveikata, sauga, saugumas ir aplinka
Reputacija
3.11 Teisinė informacija
Reikalavimai
1.01 Projektų valdymo sėkmė, 1.02
Suinteresuotosios šalys, 1.03 Projektų reikalavimai
ir uždaviniai, 1.05 Kokybė, 1.09 Projekto
organizacinės struktūros, 1.10 apimtis ir rezultatai,
1.16 Valdymas ir ataskaitos,
1.19 Projekto pradžios valdymas, 2.02
Įsitraukimas ir motyvavimas, 2.03 Savikontrolė,
3.07 Sistemos, produktai ir technologijos, 3.08
Personalo valdymas, 3.09 Sveikata, sauga,
saugumas ir aplinka
Liekamoji rizika
1.04 Rizika ir galimybės
Išteklių pertvarkymas
1.15 Pokyčiai
Ištekliai
1.06 Projekto organizacija, 1.10 Apimtis ir
rezultatai, 1.11 Laikas ir projekto etapai, 1.12
Ištekliai, 1.13 Sąnaudos ir finansai,
1.14 Pirkimas ir sutartys, 1.19 Projekto pradžios
valdymas, 1.20 Projekto pabaigos valdymas,
2.03 Savikontrolė, 2.09 Našumas, 3.01 Projektinė
veikla,
1 priedas. Kompetencijų elementų aprašuose naudojamų
terminų rodyklė
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Pagarba
etapai,

Atsakomybės matrica

3.02 Programinė veikla, 3.03 Portfelio veikla, 3.05
Nuolatinė organizacija, 3.08 Personalo valdymas
1.10 Apimtis ir rezultatai, 1.11 Laikas ir projekto
1.12 Ištekliai, 1.13 Sąnaudos ir finansai, 2.06
Atvirumas, 2.10 Konsultavimas, 2.11 Derybiniai
įgūdžiai, 2.12 Konfliktai ir krizės, 2.13
Patikimumas, 2.14 Vertybių pripažinimas, 2.15
Etika
1.06 Projekto organizacija

1 priedas. Kompetencijų elementų aprašuose naudojamų
terminų rodyklė
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Rezultatai

1.01 Projektų valdymo sėkmė, 1.03 Projekto reikalavimai
ir uždaviniai, 1.05 Kokybė, 1.07 Komandinis darbas,
1.10 Apimtis
ir rezultatai, 1.20 Projekto pabaigos valdymas, 2.04
Atkaklumas, 2.05
Atsipalaidavimas 2.01 Lyderystė, 2.08 Orientavimasis į
rezultatus, 2.09
Našumas, 2.10 Konsultavimas, 2.15 Etika, 3.04
Projekto, programos ir portfelio įgyvendinimas,
3.05 Nuolatinė organizacija
Orientavimasis į rezultatus 2.08 Orientavimasis į rezultatus
Pajamos
3.06 Verslas, 3.10 Finansai
Rizika
1.03 Projekto reikalavimai ir uždaviniai, 1.02 Suintersuotosios šalys,
1.04 Rizika ir galimybės, 1.05 Kokybė, 1.13 Sąnaudos
ir finansai,
1.15 Pokyčiai, 1.20 Projekto pabaigos valdymas, 2.02
Įsitraukimas ir motyvavimas,
2.07 Kūrybingumas, 2.08 Orientavimasis į rezultatus,
2.12 Konfliktai ir krizės
2.13 Patikimumas, 3.05 Nuolatinė organizacija, 3.06
Verslas,
3.09 Sveikata, sauga, saugumas ir aplinka,
3.11 Teisinė rizika ir galimybių savininkai
1.04
Rizika ir
galimybės
Rizikos ir galimybių
1.04 Rizika ir galimybės
atsako strategijos ir
planai
Rizikos vertinimas
1.04 Rizika ir galimybės
Rizikos vengimas
1.04 Rizika ir galimybės
Rizikos identifikavimas
1.04 Rizika ir galimybės
Rizikos valdymas
1.04 Rizika ir galimybės
Atsparumas
2.13 Patikimumas
ROI (investicijų grąža)
1.03 Projekto reikalavimai ir uždaviniai
Vaidmuo
1.06 Projekto organizacija, 1.07 Komandinis darbas,
1.20 Projekto pabaigos valdymas,
2.01 Lyderystė, 2.08 Orientavimasis į rezultatus, 2.10
Konsultavimas,
2.12 Konfliktai ir krizės, 2.14 Vertybių
pripažinimas, 3.03 Portfelio veikla, 3.06 Verslas,
3.07 Sistemos, produktai ir technologijos, 3.08
Personalo valdymas
Apsauga
3.09 Sveikata, sauga, saugumas ir aplinka
Alternatyvų planavimas
1.04 Rizika ir galimybės, 2.10 Konsultavimas, 2.12
Konfliktai ir
krizės, 2.13 Patikimumas
1 priedas. Kompetencijų elementų aprašuose naudojamų
terminų rodyklė
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Tvarkaraštis

Apimtis
šalys, 1.10

Apimties apibrėžtis
Taškų vertinimo sistema
Sektorius

1.02 Suinteresuotosios šalys, 1.04 Rizika ir
galimybės, 1.06 Projekto organizacija, 1.11 Laikas ir
projekto etapai, 1.12 Ištekliai, 1.13
Sąnaudos ir finansai, 1.15 Pokyčiai, 1.19 Projekto
pradžios valdymas, 2.03 Savikontrolė,
3.01 Projektinė veikla, 3.11 Teisinė informacija
1.01 Projektų valdymo sėkmė, 1.02 Suinteresuotosios
Apimtis ir rezultatai, 2.01 Lyderystė, 2.07
Kūrybingumas, 2.14 Vertybių pripažinimas, 3.01
Projektinė veikla, 3.07 Sistemos, produktai ir
technologijos
1.10 Apimtis ir rezultatai
3.02 Programinė veikla, 3.03 Portfelio veikla
3.05 Nuolatinė organizacija

1 priedas. Kompetencijų elementų aprašuose naudojamų
terminų rodyklė
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Sauga

Saugos pareigūnas
Savirealizacija
Savivalda
Savikontrolė
Komandos savikontrolė
Jautrumo analizė
Slinkis
SMART (tikslų
formulavimo metodas:
tikslas turi būti
konkretus,
išmatuojamas,
pasiekiamas,
realistiškas,
terminuotas)

1.17 Informacija ir dokumentacija, 1.18
Komunikavimas, 3.09 Sveikata, sauga, saugumas ir
aplinka
3.09 Sveikata, sauga, saugumas ir aplinka
2.04 Atkaklumas
2.03 Savikontrolė
2.03 Savikontrolė, 2.13 Patikimumas
2.03 Savikontrolė
1.04 Rizika ir galimybės
1.13 Sąnaudos ir finansai
2.01 Lyderystė

Socialinis jautrumas
2.14 Vertybių pripažinimas
Solidarumas
2.15 Etika
Sprendinys
1.01 Projektų valdymo sėkmė, 1.08 Problemų sprendimas
2.07 Kūrybingumas, 2.01 Lyderystė, 2.11
Derybiniai įgūdžiai, 2.12 Konfliktai ir krizės,
2.13 Patikimumas
Mokumas
3.10 Finansai
Rėmėjas
3.02 Programinė veikla
Suinteresuotieji asmenys 1.02 Suinteresuotosios šalys
Standartai
1.01 Projektų valdymo sėkmė, 1.02 Suintersuotosios šalys,
1.05 Kokybė, 2.14 Vertybių pripažinimas, 2.15
Etika, 3.04 Projekto programos ir portfelio
įgyvendinimas, 3.07 Sistemos, produktai ir
technologijos, 3.09 Sveikata, sauga, saugumas ir
aplinka
Standartai ir reglamentai
3.11
Teisinė informacija Įžanginis seminaras
1.19
Projekto pradžios valdymas
Istorijų pasakojimas
2.05 Atsipalaidavimas
Strateginiai tikslai
3.02 Programinė veikla
Strategija
1.02 Suinteresuotosios šalys, 1.03 Projekto
reikalavimai ir uždaviniai,
1.04 Rizika ir galimybės, 1.14 Pirkimas ir sutartys,
3.02 Programinė veikla, 3.03 Portfelio veikla, 3.05
Nuolatinė organizacija, 3.04 Projekto, programos ir
1 priedas. Kompetencijų elementų aprašuose naudojamų
terminų rodyklė
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Projektų ir programų
strategija
Įtampa
Struktūra
struktūros, 1.13 Išlaidos

portfelio įgyvendinimas, 3.07 Sistemos, produktai
ir technologijos
3.06 Verslas

2.03 Savikontrolė, 2.05 Atsipalaidavimas
1.06 Projekto organizacija, 1.09 Projekto organizacinės
ir finansai, 1.17 Informacija ir dokumentacija,
1.19 Projekto pradžios valdymas, 2.06 Atvirumas,
2.09 Našumas, 2.10 Konsultavimas, 3.05
Nuolatinė organizacija, 3.07 Sistemos, produktai ir
technologijos,
3.09 Sveikata, sauga, saugumas ir aplinka

Paprojektis

1.01 Projektų valdymo sėkmė, 1.19 Projekto
pradžios valdymas, 1.20 Projekto pabaigos
valdymas
Posistemės
3.07 Sistemos, produktai ir technologija
Sėkmė
1.01 Projektų valdymo sėkmė, 1.02
Suinteresuotosios šalys, 1.03 Projekto reikalavimai
ir uždaviniai, 1.04 Rizika ir galimybė,
1.05 Kokybė, 1.08 Problemų sprendimas, 1.16 Kontrolė
ir ataskaita,
1.18 Komunikacija, 2.03 Savikontrolė 2.15
Etika, 3.01 Projektinė veikla, 3.04 Projekto,
programos ir portfelio įgyvendinimas
Sėkmės principas
1.04 Rizika ir galimybės
Tiekėjai
1.14 Pirkimai ir sutartys, 1.20
Projekto pabaigos valdymas Tiekimo grandinės valdymas
1.14
Pirkimai ir sutartys
SSGG analizė (stiprybės,
1.04 Rizika ir galimybės
silpnybės, galimybės ir
grėsmės)
Sistemos funkcijos
3.07 Sistemos, produktai ir
technologija Sistemos valdymas
3.07
Sistemos,
produktai ir technologija
Sistemos
1.08 Problemų sprendimas, 1.10 Apimtis ir
rezultatai, 2.09 Našumas, 2.10 Konsultavimas,
3.04 Projekto, programos ir portfelio
įgyvendinimas, 3.05 Nuolatinė organizacija, 3.07
Sistemos, produktai ir technologija
Sistemų kūrimas
2.10 Konsultavimas
1 priedas. Kompetencijų elementų aprašuose naudojamų
terminų rodyklė
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Sistemų teorija
Siekiama pabaigos data
Komanda

Komandos formavimas
Konfliktai ir krizės
Komandos ugdymas
Komandos tikslas
Komandos dvasia
Komandinis darbas

3.07 Sistemos, produktai ir technologija
1.11 Laikas ir projekto etapai
1.04 Rizika ir galimybės, 1.05 Kokybė, 1.06 Projekto
organizavimas, 1.07 Komandinis darbas, 1.08
Problemų sprendimas, 1.12
Ištekliai, 1.19 Projekto pradžios valdymas, 1.20
Projekto pabaigos valdymas, 2.01 Vadovavimas,
2.02 Įtraukimas ir motyvavimas, 2.03
Savikontrolė, 2.04 Atkaklumas, 2.05
Atsipalaidavimas, 2.06 Atvirumas, 2.08 Orientacija
į rezultatus, 2.10 Konsultavimas, 2.12 Konfliktai ir
krizės, 2.13 Patikimumas, 2.14 Vertybių
pripažinimas, 2.15 Etika, 3.05
Projekto, programos ir projekto portfelio
įgyvendinimas, 3.06 Verslas, 3.07 Sistemos,
produktai ir technologija, 3.08 Personalo valdymas
1.07 Komandinis darbas, 2.05 Atsipalaidavimas, 2.12
1.07
1.07
1.07
1.07

Komandinis
Komandinis
Komandinis
Komandinis

1 priedas Kompetencijų elementų aprašuose naudojamų
terminų rodyklė
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darbas
darbas
darbas
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Metodai
galimybės,

Technologija

Technologijų valdymas
technologija Atkaklumas
Konkursas
Testavimas
Grėsmės
reikalavimai ir uždaviniai,

1.01 Projektų valdymo sėkmė, 1.04 Rizika ir
2.04 Atkaklumas, 2.10 Konsultavimas, 2.11
Derybiniai įgūdžiai, 3.01 Projektinė veikla, 3.02
Programinė veikla, 3.04 Projekto, programos ir
portfelio įgyvendinimas, 3.08 Personalo valdymas
1.12 Ištekliai, 1.17 Informacija ir dokumentacija,
2.08 Orientacija į rezultatus, 3.04 Projekto,
programos ir portfelio įgyvendinimas, 3.07
Sistemos, produktai ir technologija
3.07 Sistemos, produktai ir
2.01 Vadovavimas
1.14 Pirkimai ir sutartys
1.05 Kokybė
1.02 Suinteresuotosios šalys, 1.03 Projekto

1.04 Rizika ir galimybės, 2.08
Orientacija į rezultatus Laiko rezervas 1.11
Laikas ir projekto
etapai
Laiko valdymo metodai
1.11 Laikas ir projekto
etapai Laiko planavimo metodai
1.11
Laikas ir projekto etapai
Priemonės
1.01 Projektų valdymo sėkmės, 1.04 Rizika ir
galimybės,
1.12 Ištekliai, 2.01 Vadovavimas, 2.07
Kūrybingumas, 3.02 Programinė veikla, 3.03
Portfelio veikla, 3.04 Projekto, programos ir
portfelio įgyvendinimas, 3.09 Sveikata, saugumas,
sauga ir aplinka
Deliktai
3.11 Teisinė informacija
Bendrosios naudos analizė 1.08 Problemų
sprendimas Visuotinis kokybės valdymas
1.05 Kokybė
VKV (visuotinis
2.13 Patikimumas
kokybės
valdymas)
Alternatyvų analizė
1.16 Kontrolė ir ataskaitos
Skaidrumas
2.06 Atvirumas, 2.12 Konfliktai ir krizės, 2.15 Etika
Neapibrėžtumas
1.04 Rizika ir galimybės, 1.13 Sąnaudos ir finansai,
1.19 Projekto pradžios valdymas,
2.01 Vadovavimas, 2.07 Kūrybingumas, 2.12
Konfliktai ir krizės
Naudotojas
1.03 Projekto reikalavimai ir uždaviniai, 1.05
Kokybė, 1.10 Apimtis ir rezultatai, 3.06 Verslas,
3.07 Sistemos, produktai ir technologija
1 priedas Kompetencijų elementų aprašuose naudojamų
terminų rodyklė
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Naudotojas
Vertė

Vertės analizė
Vertės kūrimas
Vertybės
Vertybių
Nuokrypis
Įgyvendinamumas

1.05 Kokybė
1.03 Projekto reikalavimai ir uždaviniai, 1.04
Rizika ir galimybės, 2.04 Atkaklumas, 2.14
Vertybių pripažinimas
1.08 Problemų sprendimas
3.07 Sistemos, produktai ir technologija
1.16 Kontrolė ir ataskaitos, 2.04 Atkaklumas, 2.14
pripažinimas, 2.15 Etika
1.04 Rizika ir galimybės, 1.13 Sąnaudos ir finansai
3.07 Sistemos, produktai ir technologija

1 priedas Kompetencijų elementų aprašuose naudojamų
terminų rodyklė
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Vizija

1.03 Projekto reikalavimai ir uždaviniai, 2.02
Įtraukimas ir motyvavimas, 2.01 Vadovavimas
Į viziją orientuotas mąstymas
2.13 Patikimumas
Poreikiai
2.04 Atkaklumas
Garantija
1.20 Projekto pabaigos valdymas
Garantijos periodas
1.20 Projekto pabaigos valdymas
Svarbos daugiklis
3.03 Portfelio veikla
HDS (hierarchinė
1.09 Projekto organizacinė struktūra
darbų struktūra)
Alternatyvų analizė
1.16 Kontrolė ir
ataskaitos Struktūrų plotis ir gylis
1.09
Projekto organizacinė struktūra
Abipusės naudos situacija 2.10 Konsultavimas, 2.11 Derybiniai įgūdžiai
Darbų paketas
1.09 Projekto organizacinė struktūra, 1.11 Laikas ir
projekto etapai, 1.13 Išlaidos
ir finansai, 2.01 Vadovavimas
Nuolatinės
3.05 Nuolatinė organizacija
organizacijos
aktualiosios
procedūros

1 priedas Kompetencijų elementų aprašuose naudojamų
terminų rodyklė
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2 priedas

Pagrindinių ryšių
apžvalga
2 priedo lentelėse pateikiama kompetencijų elementų tarpusavio ryšių apžvalga.
Praktiniu projekto, programos ar portfelio atveju dažniausiai bus priimami keli
kompetencijų elementai. Vertinant kompetenciją atsižvelgiama į šiuos ryšius tarp
kompetencijų elementų.
ICB pagrindiniai ryšiai išvardyti kiekvieno kompetencijų elemento apraše.
Pagrindinis ryšys reiškia, kad svarbi informacija iš vieno kompetencijų elemento
ženkliai prisideda prie kito kompetencijų elemento.
Pagrindinių ryšių tarp kompetencijų elementų tikslas yra padėti skaitytojui
pritaikyti kompetencijų elementus praktinėse situacijose. Tokioje situacijoje
aktualus ne vienas, bet keli kompetencijų elementai, kad būtų galima identifikuoti
projektų valdymo užduotis, imtis reikiamų veiksmų ir įvertinti rezultatus.
Naudotojas pats sprendžia, keli kompetencijų elementai yra svarbūs. Kompetencijų
elementų apraše esantis sąrašas yra bendro pasirinkimo. Jis santykinai ilgas ir gali
būti sutrumpintas pagal faktinės situacijos poreikius.
Ryšiai yra daugiašaliai ir iš esmės veikia kaip komunikacijos kanalai, atviri abiem
kryptimis. Vis dėlto, ryšys gali būti pakankamai svarbus, kad gavėjui būtų
pagrindinis, tačiau nepakankamai svarbus, kad būtų pagrindinis teikėjo ryšys, ir
atvirkščiai. Lentelėse abipusiai ryšiai pažymėti X. Svarbiausi vienpusiai ryšiai
pažymėti x; ryšys eina iš kompetencijų elemento, pateikto eilutėje (pirmame
stulpelyje) iki stulpelyje nurodyto kompetencijų elemento.

2 priedas Pagrindinių ryšių
apžvalga

18
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1.20 Baigimas

1.19 Paleidimas

1.18 Komunikacija

1.17 Informacija ir dokumentacija

1.16 Kontrolė ir ataskaitos

1.15 ir sutartys Pokyčiai

1.14 Išlaidos ir finansai Pirkimai

1.13 Laikas ir projekto etapai Ištekliai

1.12 rezultatai

1.11 struktūra Apimtis ir

1.10 organizacinė

1.09 sprendinys Projekto

1.08 Problemos

1.07 Komandinis darbas

1.06 Projekto organizacija

1.05 Kokybė

1.04 Rizika ir galimybė

1.03 Projekto reikalavimai ir uždaviniai

1.02 Suinteresuotosios šalys

1.01 Projektų valdymo sėkmė

1 Techninė kompetencija

Priedo lentelė 2.1. Pagrindinių kompetencijų elementų ryšių apžvalga
(techninės – techninės)

1 Techninės kompetencijos

1.1 Projektų valdymo sėkmė

X

1.2 Suinteresuotosios šalys
1.3 Projekto reikalavimai ir uždaviniai

X
x

X
X

X

1.4 Rizika ir galimybės

x

1.5 Kokybė

X

1.9 Projekto organizacinė struktūra

X

x

x

x

X

X

X
X

x
x

x

x

1.11 Laikas ir projekto etapai

x

X

x

X

x
x

x

1.14 Pirkimai ir sutartys

x
x

1.15 Pokyčiai

x

x
x

X

x

X

X

x

X

x

x

X

x

X

x

x

x

1.20 Projekto pabaigos valdymas

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X
X
X
X

x

x

x

x

x

1.19 Projekto pradžios valdymas

x

x

x

X
x

x

x

x

x
X

x

x

X
x

x

X

X
x

X

1.17 Informacija ir dokumentacija

2 priedas Pagrindinių ryšių
apžvalga

X
x

x

x

x

x

x

X

x

x

1.13 Sąnaudos ir finansai

1.18 Komunikacija

x

x

1.12 Ištekliai

1.16 Kontrolė ir ataskaitos

X

x

x

1.10 Apimtis ir rezultatai

x

x

X

1.8 Problemų sprendimas

x

X

x

1.6 Projekto organizacija
1.7 Komandinis darbas

x

x

X

X

x

x

X
x

x
x

x

18
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1.18 Komunikacija

1.19 Projekto pradžios valdymas

1.20 Projekto pabaigos valdymas

1.17 Informacija ir dokumentacija

Projekto organizacinė struktūra
1.9

1.16 Kontrolė ir ataskaitos

Problemų sprendimas
1.8

1.15 Pokyčiai

Komandinis darbas
1.7

1.14 Pirkimai ir sutartys

Projekto organizacija
1.6

1.13 Sąnaudos ir finansai

Kokybė
1.5

1.12 Ištekliai

Rizika ir galimybės
1.4

1.11 Laikas ir projekto etapai

Projekto reikalavimai ir uždaviniai
1.3

1.10 Apimtis ir rezultatai

Suinteresuotosios šalys
1.2

1.01 Projektų valdymo sėkmė

1 Techninė kompetencija

Priedo lentelė 2.2. Pagrindinių kompetencijų elementų ryšių apžvalga
(socialinės ir integravimo – techninės)

X

x

x

x

x

2 socialinė kompetencija

2.01 Vadovavimas

x

2.02 Įtraukimas ir motyvacija
2.3

Savikontrolė

2.4

Atkaklumas

2.5

Atsipalaidavimas

2.6

Atvirumas

2.7

Kūrybingumas

2.8

Orientacija į rezultatus

2.9

Našumas

x

x

x
x

x

x
X

x

x

x

2.11 Derybiniai įgūdžiai

x
X
x

2.14 Vertybių pripažinimas

x

2.15 Etika

x

x

x
x
x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

2.10 Konsultavimas

2.13 Patikimumas

x
x

X

x
x

2.12 Konfliktai ir krizės

x

x
X

x

x
x

x

X

X

X
x

x

x

x

x
x

x

X

x

x

X

x

X

x

x

x
x
x

x

X

x

X

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x
x

x

x

X

x

x

x

3 integravimo kompetencija
3.1

Projektinė veikla

x

x

3.2

Programinė veikla

x

X

3.3

Portfelio veikla

x

X

3.4

PPP įgyvendinimas

3.5

Nuolatinė organizacija

3.06 Verslas
3.07 Sistemos, produktai ir technologija
3.8

Personalo valdymas

3.9

Sveikata, sauga, saugumas ir aplinka

3.10 Finansai
3.11 Teisinė informacija

2 priedas Pagrindinių ryšių
apžvalga

x

x

x

X
x

x

x

x
X
x

x

x

X
X
X

X

X
x

x

X

x

x
x

x

X

x

x

x

x

x

X
x

x

x

x

x

x

x

X

X

X

x

x

x

x

x
x

x

X

X

x

x
X

x

x
x
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3.11

2.10 Orientacija į
2.11 rezultatus
2.12 Našumas
2.13 Konsultavimas
2.14 Derybiniai įgūdžiai
2.15 Konfliktas ir krizė
3 Integravimo
Patikimumas
kompetencija
3.01 Projektinė veikla
Vertybių pripažinimas
3.02 programinė veikla
Etika
3.03 Portfelio veikla PPP
3.04 įgyvendinimas
3.05 Nuolatinė organizacija, verslas
3.06 Sistemos, produktai ir technologijos
3.07 Personalo valdymas
3.08 Sveikata, sauga, saugumas ir aplinka
3.09 Finansai
3.10 Teisinė informacija

Savikontrolė
Užtikrintumas
Atsipalaid
avimas
Atvirumas
Kūrybingu
mas

Vadovavimas
Įtraukimas ir motyvavimas

2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
2.07
2.08
2.09

2 Socialinė kompetencija

Priedo lentelė 2.3. Pagrindinių kompetencijų elementų ryšių apžvalga
(techninės – socialinės ir integravimo)

1 Techninės kompetencijos
1.1 Projektų valdymo sėkmė

X

1.2 Suinteresuotosios šalys

X

X

x

x

x x

1.3 Projekto reikalavimai ir uždaviniai

X
X

x

1.7 Komandinis darbas

x x

x X

X

X

x

1.9 Projekto organizacinė struktūra

x

X
X

x

X

x

x x
x

1.12 Ištekliai

X

x

x

x

X

x

1.14 Pirkimai ir sutartys

x

x

X

X

1.15 Pokyčiai

x

x

x

x

1.13 Sąnaudos ir finansai

X x

X x

x

x

1.11 Laikas ir projekto etapai

x

x

x

x

X

x

1.17 Informacija ir dokumentacija

2 priedas Pagrindinių ryšių
apžvalga

x

x

1.10 Apimtis ir rezultatai

1.20 Projekto pabaigos valdymas

x X

x

1.8 Problemų sprendimas

x

X X

x

1.6 Projekto organizacija

1.19 Projekto pradžios valdymas

x x

X

1.5 Kokybė

1.18 Komunikacija

x

X X

x

1.4 Rizika ir galimybės

1.16 Kontrolė ir ataskaitos

X

X
X

x

x

x

X

x

x x x
X

X
X

18
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x

3.10 Finansai
3.11 Teisinė informacija

3.06 Verslas
3.07 Sistemos, produktai ir technologijos

x

3.08 Personalo valdymas
3.09 Sveikata, sauga, saugumas ir aplinka

3.04 įgyvendinimas
3.05 Nuolatinė organizacija

3.03 Portfelio veikla PPP

2.14 Derybiniai įgūdžiai
2.15 Konfliktas ir krizė
3 Integravimo
Patikimumas
kompetencija
3.01 Vertybių
Projektinė veikla
3.02 Programinė
pripažinimasveikla
Etika

2.12 Našumas
2.13 Konsultavimas

2.10 Orientacija į
2.11 rezultatus

2.02 Įtraukimas ir motyvavimas
2.03 Savikontrolė
2.04 Užtikrintumas
2.05 Atsipalaid
2.06 avimas
2.07 Atvirumas
2.08 Kūrybingu
2.09 mas

2.01 Vadovavimas

Priedo lentelė 2.4. Pagrindinių kompetencijų elementų ryšių
apžvalga(socialinės ir integravimo – socialinės ir integravimo)

2 Socialinė kompetencija
2.1 Vadovavimas
2.2 Įtraukimas ir motyvavimas

X

x

X

x

X

x

X x

2.3 Savikontrolė

x

2.4 Atkaklumas

X

2.5 Atsipalaidavimas

x

x

x

x
x X
X x

2.9 Našumas

x

2.12 Konfliktai ir krizės

X

x x

X
x

x

x

2.14 Vertybių pripažinimas

x

x

2.15 Etika

x

x
x

x

X

x

x

x

x

x

2.13 Patikimumas

x

x X

x
x

x x X
x

x x

x x

x

X

2.10 Konsultavimas
2.11 Derybiniai įgūdžiai

x x

X

X
x

x

x
x

2.7 Kūrybingumas

x

x

X
x

2.6 Atvirumas

2.8 Orientacija į rezultatus

X

x
x

x

x x

x

x

x
x

x

X

x
x

x

x

X

X

x x

x

X

x x

3 Integravimo kompetencija
3.1 Projektinė veikla

x

x

3.2 Programinė veikla

x

3.3 Portfelio veikla

x

3.4 PPP įgyvendinimas
3.5 Nuolatinė organizacija
x

3.7 Sistemos, produktai ir technologija
3.8 Personalo valdymas

X x

X

x

x

x x

x X x

x

3.6 Verslas

x
x X

X

x x

x

X

x

X x X
x

x

x

X

X
X x

x

x

X

x

3.11 Teisinė informacija

x

x

x

x
x

x

3.10 Finansai

x

x

X

3.9 Sveikata, sauga, saugumas ir aplinka

2 priedas Pagrindinių ryšių
apžvalga

X X
x

x
X

x X
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3 priedas

Savęs vertinimo lapas
Priedo lentelė 3.1. Savęs vertinimo lapas
valdymas 1 VIDURKIS

Žinios
1

Techninės kompetencijos

0

1

2

3

4

5

Patirtis

6

7

8

9 10 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

1.1 Projektų valdymo sėkmė
1.2 Suinteresuotosios šalys
1.3 Projekto reikalavimai ir
uždaviniai

1.4 Rizika ir galimybės
1.5 Kokybė
1.6 Projekto organizacija
1.7 Komandinis darbas
1.8 Problemų sprendimas
1.9 Projekto organizacinė
struktūra
1.10 Apimtis ir rezultatai
1.11 Laikas ir projekto etapai
1.12 Ištekliai
1.13 Sąnaudos ir finansai
1.14 Pirkimai ir sutartys
1.15 Pokyčiai
1.16 Kontrolė ir ataskaitos
1.17 Informacija ir dokumentacija
1.18 Komunikacija
1.19 Projekto pradžios valdymas
1.20 Projekto
pabaigos

3 priedas Savęs vertinimo
lapas

191

Priedo lentelė 3.1, tęsinys
Žinios

0
2

1

2

3

4

5

Patirtis

6

7

8

9 10 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Socialinė kompetencija

2.01 Vadovavimas
2.02 Įtraukimas ir motyvacija
2.03 Savikontrolė
2.04 Atkaklumas
2.05 Atsipalaidavimas
2.06 Atvirumas

2.07 Kūrybingumas
2.08 Orientacija į rezultatus
2.09 Našumas
2.10 Konsultavimas
2.11 Derybiniai įgūdžiai
2.12 Konfliktai ir krizės
2.13 Patikimumas
2.14 Vertybių pripažinimas
2.15 Etika

2 VIDURKIS
3

Integravimo kompetencija

3.01 Projektinė veikla
3.02 Programinė veikla
3.03 Portfelio veikla
3.04 PPP įgyvendinimas
3.05 Nuolatinė organizacija
3.06 Verslas
3.07 Sistemos, produktai ir
technologija
3.08 Personalo valdymas
3.09 Sveikata, sauga, saugumas ir
aplinka
3.10 Finansai
3.11 Teisinė informacija
3 VIDURKIS

3 priedas Savęs vertinimo
lapas

191

4 priedas

ICB 3 versijos
taksonomija
Priedo lentelė 4.1. 1 taksonomijos intervalas, techninė kompetencija
1 Techninė kompetencija

Žinios

0

1

2

3

4

1.01 Projektų valdymo sėkmė

D

1.02 Suinteresuotosios šalys

D

1.03 Projekto reikalavimai ir uždaviniai

5

Patirtis

6

7

8

C

B

A

B

A

B

A

C
D

C

9 10 0

1

2

3

4

5

6

C

C

7

8

B

A

B

A

C

B

A

1.04 Rizika ir galimybės

D,C

A,B

C

B

A

1.05 Kokybė

D,C

A,B

C

B

A

1.06 Projekto organizacija

D

1.07 Komandinis darbas

D C,B A

1.08 Problemų sprendimas

C

B

D,C B

1.09 Projekto organizacinė struktūra

D,C B

A

A

A

D

C

B

A

D

C

B

A

D,C B

A

1.14 Pirkimai ir sutartys

D

D

1.15 Pokyčiai

C

C
C

1.11 Laikas ir projekto etapai

1.13 Sąnaudos ir finansai

B

A

C B,A

1.10 Apimtis ir rezultatai

1.12 Ištekliai

C

C

A

C

B

A

D,C

B,A

C

A

B

A

B
C

A
B

A

B

A

C

B

A

B

A

C

B

B

C

B

C

B

C

B

A

D

C

B

C

B

A

1.18 Komunikacija

D

C

B

A

C

B

1.19 Projekto pradžios valdymas

D

C

B

A

C

B

A

1.20 Projekto pabaigos valdymas

D

C

B

A

C

B

A

1.16 Kontrolė ir ataskaitos
1.17 Informacija ir dokumentacija

D

9 10

A

A
A
A

A, B, C, D reiškia keturis IPMA sertifikavimo lygmenis.

3 priedas Savęs vertinimo
lapas

191

Priedo lentelė 4.2. 2 taksonomijos intervalas, socialinės kompetencijos
2 socialinė kompetencija

Žinios

0

1

2

3

4

2.01 Vadovavimas

D

C

2.02 Įtraukimas ir motyvacija

D

2.03 Savikontrolė

D

2.04 Atkaklumas

5

Patirtis

6

7
B

8

B

B

A

D

C

B

A

2.05 Atsipalaidavimas

D

C

2.06 Atvirumas

D

C

B

2.07 Kūrybingumas

D

2.08 Orientacija į rezultatus

D

C

2.09 Našumas

D

C

B

2.10 Konsultavimas

D

C

B

2.11 Derybiniai įgūdžiai

2.13 Patikimumas

D

2.14 Vertybių pripažinimas

D

2.15 Etika

C

B

C

2

3

4

5

C

B

6

B

A

D

C

B

8

9 10

A

C

B

C

B

C

B

A

C

B

A

A

C
A

C

A
A
A

C

B

C

B,A

C

C
C

C
A

A
A

B

A

B

A

A

B,A

A
B, A

C

7

C B,A

A

B

B

1

A

D,C B

D

2.12 Konfliktai ir krizės

0

A

B

C

10

A

C
C

9

B

A

B

A

B,A

C

B

A

Priedo lentelė 4.3. 3 taksonomijos intervalas, integravimo kompetencijos
3 Integravimo kompetencija

Žinios
0

1

2

3

3.01 Projektinė veikla
3.02 Programinė veikla

D

3.03 Portfelio veikla

D

4

5

D

C

C

D

3.05 Nuolatinė organizacija

D C

B

A

D

C

B

technologija
3.08 Personalo valdymas

D

C

B

3.11 Teisinė informacija

3 priedas Savęs vertinimo
lapas

C

D,C

D,C

C

B
A
A

0

1

2

3

5

6

B

C

B

C

A
B

C

B

A

C

B

A

A

C

B A

C

B

A

9 10

A

C

C

8

B

A

B

A

7

A

B

C

B,A
B

4

C
C

A
A

10

A

A

B

3.07 Sistemos, produktai ir

D

8 9
B

C

D

3.10 Finansai

7

B

3.06 Verslas

3.09 Sveikata, saugumas, sauga
ir aplinka

6

B
C

3.04 Projekto, programos ir
portfelio įgyvendinimas

Patirtis

B

A

B

A

A

A

191

Vertės toliau pateiktoje priedo lentelėje 4.4 (tokioje pačioje, kaip pagrindinio
teksto 3.13 lentelėje) reiškia vidutinius balus, kurių tikimasi iš kandidato
kiekviename IPMA lygmenyje.
Priedo lentelė 4.4. Vidutiniai balai, kurių tikimasi iš kandidato kiekviename IPMA lygmenyje
Kompetencijos
komponentai

IPMA A lygmuo
(nuo 0 iki 10)

IPMA B lygmuo
(nuo 0 iki 10)

IPMA C lygmuo
(nuo 0 iki 10)

Žinios

7

6

5

Patirtis

7

6

4

3 priedas Savęs vertinimo
lapas

IPMA D lygmuo
(nuo 0 iki 10)
4
(pasirinktinai)

191

Rodyklė
A
Priėmimo procedūra
69,165
Apskaita
140,150,162,165
Faktinė data 165
Susitarimai 153,165
Išvaizda 165
Taikytina teisė 153,165
Vertinimas 161,165
Arbitražas 115,153,165

Atkaklumas
X,29,41,43,45,51,69,77,79,83,87,91,93,94,105,1
13,119,121,123,129,135,137,141,151,154,162,16
5,168,169
,170,171,173,174,180,181,182,183,184,187,188,18
9,191,193
Vertinimas
IX,7,12,45,147,165 Turtas
165
Įgaliojimai 94,165

B
Subalansuotieji rodikliai 165
Lyginys 165
Naudos analizė 165
Kūno kalba 76,112,165
ĮKROVA 64,150,165
Pažeidimas 165
Biudžetas 65,151,166
Rezervas 166
Verslo pagrindimas 45,139,151,166
Verslo tikslai 166
Verslo procesas 129,166

Lygiagretusis konstravimas 167
atlikti 28,35,76,112,122,166
Pasitikėjimas 122,166
Konfidencialumas 75,166
Konfigūracija 58,59,70,161,167
Konfigūracijos valdymas 58,59,70,167
Konfliktas
X,29,43,47,53,55,63,66,83,87,99,111,113,114,121,
123,
137,154,161,162,167,168,169,170,171,172,173,17
4,175,176,
177,179,180,181,182,183,187,188,189,191,193
konfliktas 182

Pretenzijų valdymas
69,166
Pretenzijos 166
Projekto pabaigos valdymas
X,29,33,38,41,45,51,59,69,75,77,80,91,105,111,121,
135,137,151,154,161,165,166,167,168,169,170,171,1
72,173,
174,176,177,178,179,180,182,184,186,187,188,190,1
92
Ugdomasis vadovavimas 86,166
Kodavimo sistemos 57,167
Sveika nuovoka 162,166
Komunikacija
X,29,33,38,41,43,53,57,73,75,76,79,91,95,99,
101,104,109,112,129,131,133,135,137,140,161,162,1
65,166,
167,169,172,174,176,179,181,182,186,187,188,190,1
92
Sudėtingumas 18,167

C
Karjeros kūrimas 147,166
Lėšos 65,166
Pinigų srautas 166
Pokyčių kontrolė 166
Pokyčių valdymas 58,59,69,70,135,137,140,151,166
Pokyčių vadovas 166
Pokyčio prašymas 70,166
Pokyčiai
X,29,33,38,41,43,45,47,55,57,59,61,69,70,73,75,93
,101,
105,109,111,113,121,137,141,161,162,166,167,168
,170,171,
173,174,175,176,179,180,186,187,188,190,192
Charizma 166
Kategorinis sąskaitų
sąrašas 65,166
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Konfrontacija 110,111,167
Suderinamumas 166
Konsultavimas
X,29,49,51,55,59,61,66,71,75,81,83,101,105,109
,
110,115,121,131,133,141,145,147,162,167,168,
169,170,171,
172,174,177,179,180,181,182,183,184,187,188,189
,191,193
Kontekstas 160,167
Nenumatytos aplinkybės 47,72,108,167
Nenumatytų aplinkybių valdymo planas 167
Nenumatytų aplinkybių valdymo sistema 167
Neapibrėžtumo rezervas 167
Reagavimas į nenumatytas aplinkybes 167
Sutartis 69,81,115,167
Sutarčių administravimas 167
Sutarties įvykdymas 167
Sutarčių valdymas 167
Sutarčių planas 167
Kontrolės ciklas 118,167
Organizacijos standartas 167
Organizacijos strategija 167
Organizacijos sistemos 167
Korekciniai veiksmai 72,168
Išlaidos
X,29,33,38,43,45,47,53,57,59,61,63,64,65,71,7
3,79,81,91,
109,111,115,121,123,129,135,137,151,161,165
,166,168,
169,170,172,173,176,178,179,180,181,183,184,186
,187,
188,190,192
Išlaidų neapibrėžtumas 168
Išlaidų planavimas 166
Kūrybingumas
X,29,43,47,51,55,57,71,77,79,83,97,99,100,111,
129,141,145,162,166,168,169,170,171,172,173,
174,175,178,
180,181,183,187,188,189,191,193
Krizė 114,115,168
Kritinis kelias 61,168
Kritiniai projektai 168
Kritika 168
Kultūriniai skirtumai 168
Kultūra 168
Klientų poreikiai 168
Klientų reikalavimai 168
Klientų rezultatai 168
Klientų pasitenkinimas 144,168

D
Deeskalavimas 96,168
Debatai 168
Sprendimų priėmimas 52,168
Sprendimų medžiai 168
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Trūkumų šalinimas 168
Trūkumai 168
Delegavimas 86,90,104,168
Rezultatai 58,168
Diplomatija 94,110,168
Disciplina 168
Diskretusis 168
Dokumentas
43,44,47,49,51,52,54,57,58,60,62,65,69,70,72,74,75,7
6
,78,86,90,96,100,108,112,115,143,144,147,149,153,
169
Dokumentacija 48,59,74,161,169

Finansinis aiškumas 170
Finansų valdymas 150,170
Finansų rinkos 151,170
Finansinė atskaitomybė 151,170
Finansavimas 66,151,170
Lankstumas 98,170
Slinktis 170
Prognozė 65,72,170
Žlugimas 170
Funkcionalumas 170
Pagrindai 170

E
Sukurtoji vertė 65,169
Našumas
X,29,33,51,55,57,59,61,71,73,77,83,93,97,105,108,
111,
113,141,145,162,165,166,167,168,169,171,172,174,
175,176,
177,178,179,180,181,182,187,188,189,191,193
Emocinis intelektas 100,169
Ištvermė 169
Įtraukimas
X,29,43,45,51,53,59,61,66,77,79,81,83,87,90,95,97
,
105,119,121,123,129,131,133,141,147,162,165,16
8,
169,170,171,173,174,175,177,178,179,180,182,184,
187,188,
189,191,193
Entuziazmas 90,162,169
Verslumas 105,169
Aplinka 162,169
Poveikis aplinkai 169
Įvertis 60,65,108,169
Etika
X,29,45,49,53,66,69,73,75,83,87,91,93,95,97,115,1
19,122,
137,149,151,154,162,166,167,168,169,171,172,174
,179,180,
181,182,183,187,188,189,191,193
Lūkesčių valdymas 43,169
Lūkesčiai 41,169
Tikėtinoji piniginė vertė 47,169
Sąnaudos 150,169

F
Nesėkmė 161,169
Atsarginių priemonių planas 169
Patrauklumas 169
Lygiagretinimas 169
Galimybių studija 169
Grįžtamasis ryšys 86,170
Finansai
X,29,33,34,45,47,49,61,66,73,81,93,95,105,113,12
3,125,
133,141,145,150,161,162,165,166,169,170,172,176
,178,180,
181,187,188,189,191,193
Finansų apskaita 170
Finansų administravimas 170
Finansų auditas 170
Finansavimo pirminis planas 170
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Pinigai 64,170

G
Tikslai 170
Grupės dinamika 53,170

Teisinis
X,29,33,34,47,69,75,81,93,95,113,115,123,125,138,
145,147,
149,152,162,165,166,169,170,171,172,173,174,179,
180,181,
183,187,188,189,191,193
Teisiniai patarėjai 152,172
Juridiniai modeliai 172

H
Hierarchinis 56,57,170
Holistinis mąstymas 101,170
Humoras 96,170

I
Vaizduotė 96,101,170
Asmens psichologinis profilis 53,170
Infliacija 66,170
Įtaka 170
Informaciniai duomenys 171
Informacijos valdymas 74,171
Informacinė sistema 171
informacinė sistema 74,171
Įkvėpimas 171
Integruotas projektas 171
Integracija 40,41,105,160,171
Vientisumas 122,171
Intelektinė nuosavybė 153,171
Suinteresuotosios šalys
IX,29,38,41,42,43,45,47,49,51,59,66,69,71,74
,77,87,91,95,99,101,105,115,119,121,129,131,133,1
60,162,
166,167,168,169,170,171,172,173,174,176,177,179,
180,181,
182,183,186,187,188,190,192
Vidiniai susitarimai 68,171
Vidinis įsitikinimas 171
Tarptautiniai projektai 152,171
Intuicija 101,171
Problema 74,80,171

J
Vertinimas 115,171

K
Pagrindinis veiksmingumo rodiklis 132,133,171

L
Darbo iššūkiai 171
Teismo procesai 171
Vadovavimas
X,29,33,41,43,47,51,53,57,73,83,86,95,99,105
,11
2,113,115,123,135,141,147,161,162,165,166,1
67,168,169
,170,171,172,173,174,175,176,179,180,181,182,183
,184,187,
188,189,191,1
93
Lyderystės modelis 172
Lyderystės vaidmenys 172
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Išmoktos pamokos 172
Įsipareigojimas 153,172
Gyvavimo ciklas 61,108,172
Funkcinė organizacija 172
Klausymasis 77,172
Loginė seka 172

Žmonių rezultatai 173
Suvokimas 96,173
Našumas 132,161,174
Eigos rodikliai 174

M
Kontaktų išlaikymas 120,172
Valdymo stiliai 172
Vadovavimas 172
Branda 135,172
Brandos modeliai 172
Tarpininkavimas 115,172
Tarpininkas 172
Psichiniai modeliai 92,172
Metodai 5,172
Metrika 49,172
Gairės 60,61,172
Piniginė vertė 172
Stebėjimas 72,172
Monte Karlo 46,172
Moralės normos 123,172
Motyvavimas 86,90,115,173
Motyvavimo modeliai 90,173
Daugelio matavimų 57,173

N
Poreikis 173
Derybiniai įgūdžiai
X,29,47,49,63,69,71,83,87,93,94,95,99,109,110,11
1,
112,121,135,141,151,154,161,162,165,166,167,17
1,172,173,
175,176,179,181,183,184,187,188,189,191,193
Tinklas 173
Tinklaveika 118,173

O
Uždaviniai 161,173
Atvirumas
X,29,41,43,45,49,55,77,79,83,87,97,98,101,113,11
5,
121,133,135,141,162,166,167,168,170,173,174,17
7,179,181,
182,183,187,188,189,191,193
Atviroji sistema 173
Rutininis darbas 173
Galimybė 173
Galimybių vertinimas 173
Organizacijos pokyčiai 173
Organizacijos struktūra 173
Organizacijos struktūros
schema 51,173
Apžvalga 20,29,162,173,186,187,188,189
Savininkas 173

P
Dėsningumai 173
Baudos 69,173
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Nuolatinė organizacija
29,33,34,45,47,49,51,59,66,71,75,77,79,
81,95,97,105,115,119,123,125,141,147,160,161,1
62,165,166,
168,169,170,171,173,174,175,176,177,179,180,18
1,182,184,
187,188,189,191,193
Asmenybė 94,174
Personalas
X,29,34,51,53,61,63,91,97,111,121,125,135,13
7,146,
147,154,162,165,166,168,170,173,174,176,178
,179,180,182,
183,187,188,189,191,193
Atkaklumas 94,174
Etapai 60,161,174
Planuotoji data 174
Malonus 174
Politinis jautrumas 120,174
Portfelis
X,12,13,14,15,29,33,34,41,43,45,47,50,51,55,73,
75,77,
91,99,105,111,121,125,129,130,131,132,133,13
5,141,151,166
,167,168,170,171,173,174,175,176,177,179,180,1
81,183,184,
187,188,189,191,193
Projektų portfelio įgyvendinimas
X,12,125,134,160,165,166,167,169,170,
171,172,174,175,176,177,178,179,180,181,182,
183,193
Portfelio tarnyba 174
Projektų portfelio organizacijos 50,174
Portfelio veikla
X,12,29,33,34,41,43,45,47,51,55,73,75,77,91,
99,105,111,121,125,129,131,132,135,141,151,16
6,167,168,
170,171,173,174,175,176,177,179,180,181,183,18
4,187,188,
189,191,193
Portfelio planas 174
Portfelio komanda 174
Teigiamas požiūris 90,174
Galia 86,174
Pagyrimas 174
Išdėstyti pagal svarbą 174
Prioritetas 175
Prioritetų nustatymas 175
Privačios partnerystės 150,178
Tikimybė 175
Problema
X,8,29,38,45,47,49,53,54,69,71,97,99,101,105,1
09,111,1
12,115,121,129,133,141,161,165,167,168,171,1
72,173,174,17
5,176,181,182,183,186,187,188,190,192
Problemų sprendimas 8,112,175
Procedūros 51,175
Procesai 161,175
Procesų kokybė 49,175
Pirkimas
X,29,33,38,41,43,45,47,49,51,53,55,59,63,68,69
,73,79,95,105,113,119,123,129,141,149,154,161,1
65,166,
167,168,169,171,172,173,174,175,178,179,181,18
2,183,186,
187,188,190,1
92
Pirkimo planas 175
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Produkto kūrimas 175
Našumas 108,175
Produkto gyvavimo laikotarpis 144,175
Produkto valdymas 175
Produkto kokybė 49,175
Produktai 175
Programa
X,12,13,14,29,33,34,41,43,45,53,73,75,77,79,91,1
05,
111,121,125,129,130,131,135,166,168,170,172,17
3,174,175,
176,177,179,180,181,183,187,188,189,191,193
Eiga 176
Projekto vertinimas 44,176
Projekto vertinimas 176
Projekto tvirtinimas 176
Projekto paskyra 45,79,176
Projekto komunikacija 176
Projekto aplinka 43,45,176
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Projekto išlaidų valdymas
64,176 Projekto gyvavimo
ciklas 176
Projekto apibrėžtis 45,176
Projekto vykdymas 176
projekto dokumentacija 58,81,152,165
Projekto nesėkmė 176
Projekto finansai 64,176
Projekto finansavimas 64,176
Projekto tikslas 176
Projekto gyvavimo ciklas 60,176
Projektų valdymas
VI,IX,1,2,6,10,13,15,29,38,40,43,45,47,49,
53,57,58,62,64,69,71,73,79,81,87,93,95,97,99,10
5,129,131,
133,137,140,141,160,161,165,166,167,168,169,17
1,172,174,
175,176,177,178,179,180,181,182,183,186,187,18
8,190,192
Projekto misija 177
Projekto uždaviniai
177 Projektų
valdymo tarnyba
IX,135,177
Projekto organizacija
X,29,38,43,50,57,63,69,79,81,87,91,95,97,
101,109,111,121,137,141,147,161,166,167,171,17
3,174,175,
176,177,179,180,181,182,186,187,188,190,192
Projektinė veikla
X,12,29,34,41,43,45,55,61,63,66,69,77,91,93,
101,123,125,128,131,133,135,160,165,166,167,16
8,172,173,
174,175,177,178,179,180,182,183,187,188,189,19
1,193
Orientuotas į projektą 140,177
Projekto rezultatas 177
Projekto parametrai 177
Projekto vykdymas 177
Projekto etapai 178
Projekto planas 178
Projekto eiga 178
Projekto kokybės valdymas
48,178 Projekto įrašai 178
Projekto atskaitomybė 178
Projekto reikalavimai
IX,29,33,38,41,43,44,45,47,49,55,59,61,66,
71,73,79,81,91,93,95,99,105,121,123,129,131,133
,137,141,
145,149,151,161,165,166,167,168,169,171,173,17
4,175,176,
177,178,179,180,181,182,183,184,186,187,188,19
0,192
Projekto paleidimas 178
Projekto būklė 72,178
Projekto strategija 45,178
Projekto organizacinė struktūra
X,29,33,38,41,51,55,56,66,71,73,77,87,93,101
,109,119,135,145,161,166,167,170,171,173,174,1
75,176,177
,178,179,181,184,186,187,188,190,192
Projekto sėkmė
IX,16,178 Projekto
komanda 52,178
Projekto tipas 178
Projekto vizija 178
Prototipai 48,178
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Teikėjas 178
Pirkimas 178

Q
Kokybinis 46,47,178
Kokybė IX,29,33,38,43,45,48,55,69,73,75,99,105,111,113,
118,119,121,123,134,135,137,141,145,149,151,155,15
8,161,
168,169,171,172,174,175,176,178,179,180,181,182,18
3,
186,187,188,190,192
Kokybės užtikrinimas 134,178
Kokybės kontrolė 178
Kokybės gerinimas 178
Kokybės valdymas 118,155,158,178
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Kokybės
Kokybės
Kokybės
Kokybės
Kokybės

rodiklių sistema 179
uždaviniai 179
valdymo planas 179
planavimas 179
valdymo sistema 179

R
Pripažinimas 86,152,179
Reglamentai 134,161,179
Ryšys 179
Atsipalaidavimas
X,29,41,51,53,55,61,63,83,91,93,96,99,101,10
9,
115,121,123,137,147,165,166,168,169,170,17
2,173,177,179,
180,181,182,187,188,189,191,193
Patikimumas
X,29,33,43,49,57,59,69,73,75,83,91,93,95,105,11
8
,121,123,137,162,166,167,168,170,171,172,173,1
74,178
,179,180,181,182,183,184,187,188,189,191,1
93
Ataskaitos 91,119,179
Reputacija 179
Reikalavimai
IX,6,44,144,179
Liekamoji rizika 47,179
Išteklių pertvarkymas 179
Ištekliai
X,29,38,51,53,61,62,66,71,93,97,113,115,121,12
9
,131,145,147,161,165,166,169,170,172,174,175,1
77,179,
180,182,183,186,187,188,190,192
Pagarba 120,123,179
Atsakomybės matrica 51,179
Rezultatai
X,29,31,33,41,43,45,49,55,59,69,71,73,81,83,
87,91,95,
101,104,109,111,119,131,133,135,137,141,15
1,166,167,168,
169,171,172,173,174,177,178,179,180,182,18
3,
187,188,189,191,193
Orientacija į rezultatus
X,29,31,33,41,43,45,49,55,59,69,71,73,81,83,
87,91,95,101,104,109,111,119,131,133,135,13
7,141,151,166
,167,168,169,171,172,173,174,177,178,179,180,1
82,183,
187,188,189,191,193
Pajamos 180
Rizika
IX,29,33,38,41,43,45,46,47,49,55,61,66,71,73,
87,93,101,
113,115,133,137,139,141,149,151,154,161,16
5,166,167,168,
169,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,18
1,182,183,
186,187,188,190,192
Rizikos vertinimas 180
Rizikos išvengimas 180
Rizikos identifikavimas 47,180
Rizikos valdymas 139,180
Atsparumas 180
Investicijų grąža 45,180
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Vaidmuo 17,19,20,180

S
Saugumas 149,162,180
Scenarijų planavimas 47,110,118,180
Tvarkaraštis 60,62,151,180
Apimtis
X,29,33,38,43,45,57,58,59,66,69,71,73,75,79,81,9
1,105,10
9,111,119,135,137,141,145,149,161,166,167,168,1
69,171,17
2,173,174,175,176,178,179,180,182,183,186,
187,188,190,192
Apimties apibrėžtis 59,180
Taškų vertinimo sistema 180
Sektorius 180
Saugumas 75,77,181
Saugos pareigūnas 181
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Savikontrolė X,29,41,45,47,53,57,61,63,71,75,83,91,92,95,109,113,
119,123,149,151,154,162,167,168,169,170,171,172,174,179,
180,181,182,187,188,189,191,193
Savirealizacija 181
Savivalda 181
Jautrumo analizė 47,181
Slinktis 181
SMART 88,181
Socialinis jautrumas 120,181
Solidarumas 123,181
Sprendimas 181
Mokumas 181
Rėmėjas 181
Suinteresuotieji asmenys 181
Standartai 134,135,153,161,181
Įžanginis seminaras 79,181
Pasakojimas 181
Strateginiai tikslai 181
Strategija 140,181
Stresas 92,181
Struktūra 181
Paprojektis 182
Posistemės 182
Sėkmė 161,182
Sėkmės principas 47,182
Tiekėjai 182
Tiekimo grandinė 69,144,182
SSGG 47,182
Sistemos funkcijos 182
Sistemos valdymas 182
Sistemos X,29,34,45,49,53,57,59,63,101,109,110,111,125,135,141,
142,144,149,151,154,160,162,166,167,168,170,171,173,174,
175,176,177,178,179,180,181,182,183,187,188,189,191,193
Sistemų kūrimas 110,182
Sistemų teorija 144,182

T
Siekiama pabaigos data 182
Komanda 32,52,90,96,147,182
Komandos formavimas 90,96,182
Komandos ugdymas 52,182
Komandos tikslas 182
Komandos dvasia 52,182
Komandinis darbas X,29,38,41,51,52,55,63,69,77,79,87,91,92,93,97,115,
121,123,131,135,145,147,161,162,165,166,167,168,170,171,
172,173,178,180,182,186,187,188,190,192
Metodai 183
Technologija 183
Technologijų valdymas 183
Atkaklumas 87,183
Konkursas 183
Testavimas 48,183
Grėsmės 183
Laiko atsarga 61,183
Laiko kontrolė 61,183
Priemonės 148,183
Deliktai 183
Bendra nauda 54,183
Bendra kokybė 183
VKV 183
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Alternatyvos 183
Skaidrumas 98,114,123,162,183

U
Neapibrėžtumas 183
Naudotojas 183

V
Vertė 45,55,144,183
Vertės analizė 55,183
Vertės kūrimas 144,183
Vertybės X,29,30,33,43,45,49,51,53,55,63,66,71,73,81,83,91,95,97
,99,111,113,115,119,120,123,131,133,135,147,162,166,167,
168,169,170,171,172,173,174,179,180,181,182,183,187,188,
189,191,193
vertybės 182
Nuokrypis 183
Įgyvendinamumas 183
Vizija 14,87,184
Į viziją orientuotas mąstymas 184

W
Poreikiai 184
Garantija 184
Garantijos periodas 184
HDS 184
Svarbos daugiklis 34,184
Plotis 57,184
Aktualiosios procedūros 184
Darbų paketas 184
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