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� Kiek bus 1 ir 1?

� 2 ?? .... 

Ko gero ne tokio atsakymo laukiama

� 11??.... 

Taip dažnai būna id÷jų mug÷se



� Jauna ir esminį pokytį patyrusi rinka

� Maža rinka

� Pavyzdžių stoka

� Nesusiformavę partneryst÷s tradicijos

� Projekto įgyvendinimo metu žinių stoka 
priimant sprendimus



ProjektoProjektoProjektoProjekto
idididid÷÷÷÷jajajaja

PriePriePriePrieššššprojketiniaiprojketiniaiprojketiniaiprojketiniai
pasipasipasipasiūūūūlymailymailymailymai

TechninisTechninisTechninisTechninis
projektasprojektasprojektasprojektas

Darbo projektasDarbo projektasDarbo projektasDarbo projektas

Tiekimas ir statybaTiekimas ir statybaTiekimas ir statybaTiekimas ir statyba
PerdavimasPerdavimasPerdavimasPerdavimas
eksploatacijaieksploatacijaieksploatacijaieksploatacijai

Labai didelLabai didelLabai didelLabai didel÷÷÷÷
įįįįtakatakatakataka MaMaMaMažžžža a a a įįįįtakatakatakatakaMaMaMaMaž÷ž÷ž÷ž÷janti janti janti janti įįįįtakatakatakataka

SprendimSprendimSprendimSprendimųųųų formavimasformavimasformavimasformavimas

KaKaKaKaššššttttųųųų kreivkreivkreivkreiv÷÷÷÷

ĮĮĮĮtakos kreivtakos kreivtakos kreivtakos kreiv÷÷÷÷

PriimtPriimtPriimtPriimtųųųų sprendimsprendimsprendimsprendimųųųų įįįįgyvendinimasgyvendinimasgyvendinimasgyvendinimas
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Gyvavimo ciklas Gyvavimo ciklo kaštai

1 Id÷ja, projektavimo darbai

2 Statyba

3 Eksploatacija



� Taip

� Tod÷l kad projektų įgyvendintojų ir vartotojų
tikslai sutampa



� UUUUžžžžtikrinti investicijos dydtikrinti investicijos dydtikrinti investicijos dydtikrinti investicijos dydįįįį ir grir grir grir grąžąąžąąžąąžą

� SumaSumaSumaSumažžžžinti eksploatacijos kainti eksploatacijos kainti eksploatacijos kainti eksploatacijos kašššštustustustus

� AukAukAukAukššššta patalpta patalpta patalpta patalpųųųų kokybkokybkokybkokyb÷÷÷÷

� UUUUžžžžtikrinti kad patalpos tarnauttikrinti kad patalpos tarnauttikrinti kad patalpos tarnauttikrinti kad patalpos tarnautųųųų jjjjųųųų paskirpaskirpaskirpaskirččččiaiiaiiaiiai

� Kuo maKuo maKuo maKuo mažžžžiau poveikio aplinkai ir bendruomeneiiau poveikio aplinkai ir bendruomeneiiau poveikio aplinkai ir bendruomeneiiau poveikio aplinkai ir bendruomenei

� SumaSumaSumaSumažžžžinti projekto inti projekto inti projekto inti projekto įįįįgyvendinimo trukmgyvendinimo trukmgyvendinimo trukmgyvendinimo trukmęęęę

� VirVirVirVirššššyti savo darbuotojyti savo darbuotojyti savo darbuotojyti savo darbuotojųųųų (gyventoj(gyventoj(gyventoj(gyventojųųųų) l) l) l) lūūūūkeskeskeskesččččiusiusiusius

Tai svarbu vartotojuiTai svarbu vartotojuiTai svarbu vartotojuiTai svarbu vartotojui

� Pasiekti numatytPasiekti numatytPasiekti numatytPasiekti numatytąąąą pelnpelnpelnpelnąąąą

� Patenkinti uPatenkinti uPatenkinti uPatenkinti užžžžsakovsakovsakovsakovąąąą ir uir uir uir užžžžsitikrinti kartotinius usitikrinti kartotinius usitikrinti kartotinius usitikrinti kartotinius užžžžsakymussakymussakymussakymus

� Ugdyti savo personalUgdyti savo personalUgdyti savo personalUgdyti savo personaląąąą ir uir uir uir užžžžtikrinti jtikrinti jtikrinti jtikrinti jųųųų pasitenkinimpasitenkinimpasitenkinimpasitenkinimąąąą atliktu darbuatliktu darbuatliktu darbuatliktu darbu

� Optimaliai apkrauti savo personalOptimaliai apkrauti savo personalOptimaliai apkrauti savo personalOptimaliai apkrauti savo personaląąąą

� Tobulinti savo organizacijTobulinti savo organizacijTobulinti savo organizacijTobulinti savo organizacijąąąą

Tai svarbu Tai svarbu Tai svarbu Tai svarbu įįįįgyvendinantiems gyvendinantiems gyvendinantiems gyvendinantiems 
projektprojektprojektprojektąąąą

Vartotojo/Vartotojo/Vartotojo/Vartotojo/įįįįgyvendintojgyvendintojgyvendintojgyvendintojųųųų bendri tikslaibendri tikslaibendri tikslaibendri tikslai

� Projektas Projektas Projektas Projektas įįįįgyvendintas nevirgyvendintas nevirgyvendintas nevirgyvendintas nevirššššinant nummatyto biudinant nummatyto biudinant nummatyto biudinant nummatyto biudžžžžetoetoetoeto

� Projektas Projektas Projektas Projektas įįįįgyvendintas laikugyvendintas laikugyvendintas laikugyvendintas laiku

� KokybKokybKokybKokyb÷÷÷÷

� ĮĮĮĮgyvendinimas saugus be incidentgyvendinimas saugus be incidentgyvendinimas saugus be incidentgyvendinimas saugus be incidentųųųų

� Minimaliai pretenzijMinimaliai pretenzijMinimaliai pretenzijMinimaliai pretenzijųųųų ir neatitikimir neatitikimir neatitikimir neatitikimųųųų

PasitikPasitikPasitikPasitikPasitikPasitikPasitikPasitik÷÷÷÷÷÷÷÷jimasjimasjimasjimasjimasjimasjimasjimas
Tikslai Tikslai Tikslai Tikslai Tikslai Tikslai Tikslai Tikslai 
pasiektipasiektipasiektipasiektipasiektipasiektipasiektipasiekti
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