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Jūsų lektorius Vytautas Pugačevskis
 Profesionalus laisvai samdomas projektų vadovas nuo 2001 m.

 Sertifikuotas projektų vadybos profesionalas (PMP) nuo 2005 m.

 Sertifikuotas IPMA projektų direktorius ir vertintojas (IPMA First Assessor), 
IPMA – A, IPMA CVMB narys, validatorius

 Tarptautinis sertifikavimo patarėjas (International Certification Advisor)

 Mokymų ir konsultacijų įmonės “Intelligent Creation” vadovas.

 VU verslo mokykla- IPM programos vadovas, partnerystės docentas

 Lietuvos projektų valdymo asociacijos (www.lpva.lt) narys.

 Verslo konsultantas projektų valdymo sistemų diegime.

 Virš 20 metų dėstytojo ir konsultanto praktika Lietuvos ir užsienio kompanijose.

 Daugelio populiarių šalyje projektų valdymo mokymų autorius ir lektorius, tame tarpe:
◦ Projektų rizikų valdymas,

◦ Projektų programų valdymas,

◦ Projektų valdymo informacinė sistema  Microsoft Project 2016, PWA

◦ Projektų valdymo profesionalų (PMP-Project Management Professional) paruošimo programa,

◦ Paruošimas IPMA sertifikavimo egzaminui.

◦ Žlungančių projektų gelbėjimas,

◦ Veiklos tęstinumo valdymas ir kt.
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http://www.lpva.lt/


Turinys

 Rizikos samprata šiuolaikinėje projektų vadyboje.

 Modelio pristatymas.

 Organizacijos branda valdant rizikas ir valdymo iššūkiai.

 Projekto ir projektų portfelio rizikų valdymas – esminiai ypatumai.

 Organizacijos veiklos tęstinumas – pagrindiniai rizikos suvaldymo 
aspektai.
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Rizikos valdymo svarba

 Ar jūs valdote projektą, ar projektas valdo jus?

 Ar norėtumėte išvengti 45-90% problemų savo projekte?

 Ar jūs norėtumėte leisti sau išvykti atostogauti, kai jūsų 
vadovaujamas projektas įžengė į vykdymo fazę?



Dėl savo nelaimių žmonės linkę 

kaltinti likimą, dievus ir visa kita, bet 

tik ne save.

Platonas

Ekstremalūs, avariniai krituliai, kurie nebuvo suvaldyti
Jonas Satkūnas, Lietuvos geologijos tarnybos vadovas

LRT, Panorama, 2017-11-08



Kaip laimėti futbolo varžybas?



Rizikos apibrėžimas
 Rizika- abejotinas įvykis, kuriam atsitikus pasikeis bent vienas iš projekto parametrų - projekto 

apimtis, laikas, kaštai, kokybė. (PMBOK, 6th ed.)

 IPMA ICB4 apibrėžia gebėjimų elementą „Grėsmės ir galimybės“

Studijos rezultatai atskleidė, kad rizikų valdymas ir 
komunikavimas yra blogiausiai kokybės požiūriu 

planuojami procesai.

Globerson, S. & Zwikael, O. The impact of the project manager on project 
management planning processes.
Project Management Journal, 33(3), 58–64



Ką manome sakydami „rizika“?

“RIZIKA” REIŠKIA

 Rūpesčiai, problemos

 Galvos skausmas, laiko švaistymas

 Papildomi vargai

 Verslo praradimai

 Papildomos sąnaudos (laiko, pinigų)

GERIAUSIOS PRAKTIKOS POŽIŪRIS

 Ką mes turėtume žinoti ir dar 
nežinome?

 Ankstyvi ženklai, paliekantys 
pakankamai laiko atsakui

 Papildomos galimybės valdant rizikas

 Taupymas –apsaugoti investicijas



Rizikos valdymo apžvalga
Rizikos valdymo procesas – sistemingas ir aktyvus būdas valdyti projektą ir sumažinti netikėtumus. 
Valdyti rizikas reiškia:

….ne tik potencialių problemų prevenciją
“Sustabdyti neigiamus reiškinius”

… taip pat surasti potencialias naudas ar galimybes
“Padėti reikalams klostytis geriau”

Galimybės ir Grėsmės
Rizikos valdymas būtinas tiek didelės, tiek mažos apimties projektams.



Standartinis rizikos modelis

Poveikio 
tikimybė

Poveikis 
(Impact)

Įvykio 
tikimybė

Nuostolis

Poveikio 
priežastisRizikos įvykio 

priežastis (-ys)

Rizikos 
įvykis



Problemos formulavimas
 Kokybinis projekto rizikų vertinimas, nustatant jų galimą poveikį ir tikimybę, 

bei tolesnis atsako priemonių planavimas ir įgyvendinimas suteikia galimybes 
suvaldyti rizikas atskiruose projektuose.

 Tačiau toks požiūris nesukuria vientisos sistemos, kurią gali naudoti 
organizacija, valdydama projektų portfelį ar valdydama rizikas, kurios 
peržengia atskirų projektų ribas, todėl negali būti valdomos atskirų projektų 
vadovų.

 Augant organizacijos brandos lygiui neišvengiamai tenka diegti valdymo 
sistemas, orientuotas į efektyvesnį rizikų valdymą organizacijos mastu, tuo 
pačiu užtikrinant tobulesnį projektų portfelio valdymą.



Rizikų valdymu grįstas projektų valdymas
 Vadybos principas, įgyvendinamas siekiant užtikrinti projekto ir projektų 

portfelio tikslų pasiekimą. 

 Jis apima organizacijos metodus ir metrikas, kurias naudoja vadovybė 
užtikrindama verslo procedūrų vykdymą.

 Gali būti taikomas įvairaus dydžio projektuose, programose, bei visose 
projektų srityse (statyba, IT, moksliniai tyrimai ir pan.). 

RISK IN AGILE PM? YES!!!



Sistemos ypatumai:
 Orientacija į tikslus:

◦ Valdymo sistema nesiekia nustatyti atskirų priemonių, bet nustato maksimaliai priimtiną rizikos kiekį 
projektuose. 

◦ Operatyvusis rizikų valdymas nustato atsako priemones, tuo tarpu vadovybė teikia resursus ir užtikrina 
reikiamų kompetencijų personalą.

 Vienodumas:
◦ Valdymo sistema leidžia skirtingas rizikas vertinti pagal palyginamus kriterijus

 Tikimybinis požiūris:
◦ Rizikos negali būti pilnai eliminuotos, tik sumažintos iki priimtino lygio.



4 sistemos principai
Organizacija, 

lyderystė, 
kultūra

Procesų analizė, 
kontrolės metrikų 

nustatymas

Sistemos 
stebėjimas

Mokymosi 
galimybė

Poreikio 
nustatymas

Procesai, rizikos, 
kontrolės 

priemonės

Įdiegimas ir 
eksploatavimas

Mokymai, plėtra

Tikslų nustatymas
Sukurti procesus, 
įdiegti kontrolę

Ataskaitos, 
ankstyvojo rea-
gavimo sistema

Nuolatinis 
tobulinimas

I fazė. Paruošimas, 
strategijos 

formavimas
II, III  fazės. Diegimas, įgyvendinimas

IV fazė. Nuolatinė 
veikla 



Būtinos sistemos diegimo prielaidos
 Pakankama parama iš aukščiausiojo lygmens vadovų (vadovybė, direktorių, akcininkų taryba).

 Pradedama turint aiškią koncepcijos pagrindą.

 Pakankamai aiškiai suformuluota (būtinas visuotinas ir vieningas supratimas). 

 Suteikiami pakankami resursai (žmonės, laikas, pinigai).

 Turi būti valdomas su išorės ekspertų pagalba, net jei vidinių darbuotojų žinios yra 
pakankamos. 
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Sistemos kūrimo koncepcija

Analizė, 
planavimas

Rangovai

Darbuotojai

Klientai

Projektų 
portfelis

Rizikomis grįsta 
projektų 

valdymo sistema

Diegimas

Stebėjimas, adaptavimas, tobulinimas

Organizacija



Poveikis ir galimos sąsajos 
 Įmonės verslui: 

◦ įtaka verslo (veiklos) rizikos vertinimui ir valdymui

◦ reputacijos išlaikymas

 Įmonės darbuotojams:
◦ Lojalumas

◦ Padidėjusi kompetencija

 Įmonės projektų portfeliui

 PMO:
◦ PV procesų tobulinimas

◦ Efektyvesnis rezervų naudojimas

◦ Efektyvesnis PV ir komandos darbas

 Įmonės procesams:
◦ Tobulinimas

◦ Veiklos tęstinumo užtikrinimas



ISO 31000:2009
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Penki organizacijos brandos lygiai

Problemų 

valdymas

Nuolatinis

tobulinimas

Bendri 

procesai

Programų 

valdymas

Standartizuotas 

projektų 

valdymas

Kerzner, Harold, 2001. Strategic Planning 

for Project Management Using A Project 

Management Maturity Model. 

New York, NY: John Wiley & Sons
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Rizikų valdymo brandos modelis 

1. Naive

2. Novice

3. 
Normalized

4. Natural
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Procesai nesukuria 
pridėtinės vertės

Silpna architektūra, procesai 
prastai įdiegti ir vykdomi

Sistemingas požiūris ir 
realizacija

Efektyvių  strateginių 
sprendimų priėmimas



6 vertinimo veiksniai
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Suinteresuoto-
sios šalys

Rizikų 
identifikavimas

Rizikų 
analizė

Atsako 
priemonės

Projektų 
vadyba

Rizikų vad. 
kultūra

4

3

2

1



Projektų portfelio rizikų valdymas – esminiai ypatumai
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 2 rizikų lygmenys: strateginis ir taktinis

 Tipinės kategorijos:
◦ Verslo aplinkos pasikeitimai

◦ Resursų buvimas

◦ Sąsajos tarp portfelio komponentų

◦ Konfliktai tarp atskirų komponentų tikslų

 Grėsmės ir galimybės, galinčios turėti įtaką 
organizacijos strategijos realizavimui



Veiklos (verslo) tęstinumo valdymas 

Valdymo procesas, kuris identifikuoja potencialius poveikius, 
galinčius įtakoti organizacijos veiklą, ir pateikia pagrindinius atsako 
veiksmus, siekiant sušvelninti atsitiktinių poveikių įtaką verslo 
procesams, išsaugoti organizacijos prestižą ir patikimumą.

Kartais painiojamas su: 

Disaster recovery 

Risk management (IT Security Risk Management)



Veiklos tęstinumo užtikrinimo paskirtis

Apsaugoti jūsų:
◦ Žmones.

◦ Veiklą.

◦ Informaciją.

◦ Organizaciją.



Veiklos tęstinumo užtikrinimo tikslai

 Užtikrinti organizacijos išgyvenimą ir veiklą.

 Užtikrinti turto apsaugą.

 Sušvelninti rizikas.

 Numatyti prevencines priemones.

 Kontroliuoti bet kokius trikdžius.



Pagrindiniai elementai
 Mūsų veiksmai, kad sumažintume riziką prieš įvykį.

 Mūsų atsako veiksmai įvykio metu.

 Mūsų veiksmai po įvykio (atstatymo veiksmai).

Laikas

Veikla

100 %

INCIDENTAS 

(TRIKDIS)

Mažinti trukmę

Mažinti 
poveikį

Prevencija

Atsakas

Atkūrimas

At s t a t y m a s



Veiklos tęstinumo fazės
 Prevencija/mažinimas/švelninimas

◦ Veiksmai, skirti rizikų identifikavimui ir švelninimui.

 Atsakas ir valdymas
◦ Planuota reakcija į nepalankius įvykius ir jų valdymas.

 Atkūrimas
◦ Planuotas sistemų ir operacijų atnaujinimas po trikdžio (pertraukimo).

 Atstatymas
◦ Turto (įrenginių) atstatymas ar pakeitimas po trikdžio (pertraukimo).



Veiklos užtikrinimo problemos apibrėžimas
 Vidinis ar išorinis įvykis, sutrikdantis vieną ar daugiau veiklos procesų.

 Laikas – poveikio trukmė – situaciją gali paversti katastrofine.

Kas svarbu Jūsų veiklai?

Leistina sutrikimo trukmė



Ir dar apie rizikas:

Kai po sėkmingos Mercury-Redstone 3 misijos reporteriai 
paklausė astronauto Shepardo, apie ką jis galvojo sėdėdamas 
raketos viršūnėje prieš pirmąjį savo skrydį, jis atsakė: 

“Galvojau apie tai, kad kiekvieną šio kosminio 
laivo dalį sukūrė konstruktoriai, pasiūlę 

mažiausią kainą”.

May 5, 1961



Tolimesni žingsniai
1. Identifikuojame esamą projektų rizikos valdymo būklę

2. Nustatome ambicingus tikslus

3. Sudarome veiksmų planą, paskiriame atsakingus asmenis ir resursus

4. Įgyvendiname pokyčius

5. Matuojame rezultatus, įgyvendiname korekcinius veiksmus.

6. Žr. 1 p.
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Organizacijos uždirba ir sutaupo pinigus prisiimdamos rizikas, 
ir praranda pinigus efektyviai nevaldydamos rizikų.



Jūsų klausimai
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Ačiū už dėmesį

Vytautas Pugačevskis
Vytautas.pugacevskis@increation.lt

+370 618 80321


