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Šiuos mokymus jums pristato: 



Kodėl svarbu finansuoti 
veiklas projektiniu būdu? 
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Kas yra projektas?

Ribotas laike  
Iki 4 metų

Komanda
Fiksuotas 
biudžetas
3 tūkst. – 450 tūkst.

Unikalus 
rezultatas 



Požiūrio į projektus kaita
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rizikos

ŽI

Biudžetas

Laikas
Veiklos

Kokybė

Klientų 
poreikiai

Biudžetas

Laikas

Veiklos

Kokybė



Projektas ir Procesas



Projektas ir procesas 
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Projektas Procesas

Lankstumas, pokyčiai Nuspėjamumas, tęstinis 

Unikalių sprendimų paieška Dirbama remiantis efektyvumo principu

Riboti laike Tęstiniai

Darbuotojų funkcijos apibrėžiamos 
konkrečiai veiklai atlikti 

Darbuotojų funkcijos apibrėžiamos 
pareiginėse nuostatuose

Rezultatai dažnai nenuspėjami, svarbu rizikų 
valdymas 

Rezultatai suplanuoti, procesas kartotinis. 



1  Inicijavimas 

2 

Planavimas

3 

Įgyvendinimas 
(valdymas)

4 
Užbaigimas

5 Įvertinimas
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Projekto įgyvendinimo ciklas
(Martin, 2002) 

Stebėsena



Kas yra projekto 
paraiška? 
Tai inicijavimo fazėje gimęs jūsų idėjos 
įgyvendinimo planas  



Projekto inicijavimas 

- Ar nepasakysite, kuriuo keliu man geriau eiti? – paklausė Alisa.

- Tai priklauso nuo to, kur jūs norite patekti, - atsakė Katė. 

- Man nerūpi, - pasakė Alisa. 

- Tuomet nesvarbu, kuriuo keliu eiti, - pasakė Katė. 



AKTUALUMAS IR SVARBA

PROBLEMA

UŽDAVINIAI IR VEIKLOS

IDĖJA

REZULTATAI 

NAUDA



1 žingsnis – Problema:

✓ Ar ji paplitusi?

✓ Kaip galite pagrįsti?

✓ Kas nukenčia labiausia ?

✓ Kokie poreikiai nepatenkinti?

✓ Kokios priežastys?



2. žingsnis. Idėjos pagrindimas

✓ Ar idėja atitinka klientų 
lūkesčius? 

✓ Ar turite įrodymų? 

✓Ar atitinka fondo prioritetus? 



PAVYZDYS

•Kaune trūksta būrelių vaikams, 
vaikų fizinis aktyvumas mažėja.
• Būtina supažindinti tėvus su 
sporto būrelių įvairove. 
•Projekte planuojama organizuoti 
sporto būrelių mugę.



PAVYZDYS

• ŠMSM duomenis Kaune fizinis vaikų aktyvumas auga 
3 proc. (2018 m.) Stebimas  vis didesnis 
susidomėjimas individualiomis sporto šakomis, 
tokiomis kaip gimnastika, joga, oro joga, sportinės 
mankštos ir pan.  

• Tėvams trūksta lengvai prieinamos informacijos apie 
šių sporto šakų būrelių pasirinkimą ir poveikį vaiko 
raidai vienoje vietoje. 

• Projekte planuojama organizuoti individualių sporto 
šakų, skirtų tempimui ir lankstumui lavinti, mugę bei 
parengti internetinį katalogą. 



3. Planuokite 
projekto 
naudą – tai 
svarbu !
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Detaliai suplanuojamos 
projekto veiklos

Planuojamas laukiamas 
rezultatas, pvz. 
suorganizuoti vaikų 
plaukimo pamokas

Planuojamos naudos
(poveikis), pvz. pagerėjusi 
vaikų sveikata ir saugumas 
vandenyje. 



Projekto nauda

Projektas Tikslas Poveikis/nauda

Sukurti naują erdvę studentų 
fiziniam aktyvumui

Studentų sportinio aktyvumo 
didinimas 

Kiek išaugo 
aktyvumas?
Geriau išlaikė 
egzaminus?

Vaikų sportinių šokių būrelio 
organizavimas 

Paskatinti vaikus domėtis sportiniais 
šokiais ir aktyvia fizine veikla

Kiek išaugo 
lankomumas ?
Geresnė laikysena? 

Mokymų dienos centro vaikams 
darbuotojams organizavimas 

Suteikti darbuotojams naujų žinių 
apie skirtingų sporto šakų naudą 
sveikatai

Kaip panaudos 
žinias?
Organizuos naujas 
veiklas?



Projekto planavimas



58 proc. projektų Europoje pasiekia rezultatą.

47 proc. projektų Europoje vyksta laiku. 

Šaltinis: IPMA, 2017



4 žingsnis. 
Projekto 
logika

Tikslas

Uždaviniai (mažesni tikslai)

Veiklos

Rezultatai

Nauda (laukiamas poveikis) 



Projekto planas:

Projekto santrauka

Projekto WBS arba loginė matrica

Projekto tvarkaraštis

Projekto biudžetas

Rizikų vertinimas

Komanda

Viešinimas (komunikacija)

Suinteresuotų šalių valdymas



SMART  projekto tikslas -
pabandykite parašyti jį vienu sakiniu   
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S konkretus arba 
specifiškas (angl. 
Specific, tikslų ir 
uždavinių 
atitikimas)

1

M
išmatuojamas 
(angl. 
Measurable) 

2

A pasiekiamas 
(angl. 
Achievable, 
siektinų reikšmių 
realistiškumas)

3

R aktualus 
(angl. 
Relevant, 
realistic)

4

T konkrečiu 
laiku (angl. 
Timed)
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PAVYZDYS

Sukurti ir išbandyti 
savarankiško on-line verslumo 
mokymosi programą su 100 
sporto veteranų.  

S



Projekto veiklų struktūra –
angl. Work Breakdown Structure WBS
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Tikslas 
(Projektas) 

Uždavinys  

Veiklų 
paketas 1

Uždavinys 

Veiklų 
paketas 2

Veiklų 
paketas 3

Veikla 3.1. 

Uždavinys 

Veiklų 
paketas 4 

Veika 1.1 Veika 2.1.

Rezultatai



25

Sukurti  ir išbandyti 
sporto programą 
vaikams su proto 

negalia

Įsigyti 
inventorių 

Parengti TS

Atlikti 
pirkimą

Apmokyti 
socialinius 

darbuotojus ir 
trenerius

Parengti 
programą 

Atrinkti 
lektorius

Įgyvendinti 
mokymus 

Pravesti pamokas 
vaikams

Parengti 
tvarkaraštį 

Išaiškinti 
poreikius

Atrinkti 
dalyvius

Pravesti 
pamokas 

Įsigyti 6 
komplektus 
sporto inv

Apmokyti 20 
darbuotojų, viso 24 

ak. val. 

Pravestos 12 
pamokų 10 vaikų 



Gantt 
diagrama –

pvz.
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Veiklų plano pvz.



Projektų valdymo aksioma

• projekto kokybę galima pagerinti tik padidinus jo 
išlaidas ir/arba trukmę;

• projekto trukmę galima sumažinti tik padidinus jo 
išlaidas ir/arba sumažinus kokybę;

• projekto išlaidas galima sumažinti tik sumažinus jo 
kokybę ir/arba (gerokai rečiau) padidinus trukmę.



Traumų rizika 

Laiko rizika (nespėjate)

Komunikacijos rizika
(klientai neskaito 

sutarčių)

Finansinė rizika (pvz. 
pabrangs salės nuoma)

Kokybės rizika (klientai 
nepatenkinti)

Žmogiškųjų išteklių 
rizika (pvz. partneriai)

4 žingsnis. Rizikos



Rizikų  prognozavimas ir vertinimas 

Rizikos laipsnis

Didelis II (3) III (6) III (9)

Vidutinis I (2) II (4) III (6)

Mažas I (1) I (2) II (3)

Maža Vidutinė Didelė
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Tikimybė

Poveikis 



Galime išskirti dvi 
projekto rizikos 
vertinimo rūšis –
kiekybinę ir 
kokybinę. 

Kokybinės analizės tikslas yra 
nustatyti galimos rizikos rūšis 
bei aplinkybes, darančias įtaką 
tokios rizikos atsiradimui. 

Kiekybinės analizės atveju yra 
nustatoma rizikingų aplinkybių 
pasikeitimo įtaka projekto 
laikui, biudžetui, rezultatams.



Rizikų atsako 
strategijos 

Aktyvios

• Sumažinti poveikį

• Sumažinti tikimybę

• Išvengti rizikos 

• Perkelti riziką 

Pasyvios 

• Ignoruoti 
tikimybę

• Stebėti riziką



5. žingsnis. Duokite paskaityti paraišką kaimynui. 



PERTRAUKA – 15 min.  




