
„RYTDIENOS PROJEKTŲ VALDYMAS. KOKS JIS?

ANDRIUS ŽEBRAUSKAS
„Akivaizdu, kad projekte dalyvauja daug žmonių ir 
jiems reikia susišnekėti. Kiekvienas žmogus mato 
pasaulį savaip ir tik kalbėdamas viešai jis gali perduoti 
kitam ar kitiems tai, kas yra jo galvoje ar širdyje. 
Projekto sklandumas priklauso nuo dalyvių gebėjimo 
kuo aiškiau išartikuliuoti savo mintis ir  jausmus. O 
motyvacija ir aistra - tai kuras, reikalingas projekto 
raketai, kad ji pakiltų ir pasiektų tikslą.” 

RŪTA VAINIENĖ
„Labai daug įmonių gyvena be kasdieninio biudžeto, 
bet nėra nė vieno projekto, kuris neturėtų biudžeto ir 
būtų baigtas sėkmingai. Biudžetas suteikia galimybę 
kontroliuoti ir valdyti situaciją, todėl vadovaujantis 
biudžeto eilutėmis    lengviau valdyti patį projektą.”

„Būti projektų vadovu reiškia ne tik atsakomybę už 
savo komandos gebėjimus, motyvaciją ir rezultatus. 
Projekto vadovas turi mokėti vadovauti ir sau – žinoti 
savo silpnąsias puses, jas pripažinti ir stiprinti.”

AURIMAS VIETRINAS
„Vykdant projektą visų pirmą labai svarbu yra suvokti, 
„kodėl“ darai tai ką darai. Jei supranti savo aistrą ir kaip 
ji tave stumia pirmyn, lengviau pasidaro komunikuoti 
apie savo projektą ir užkrėsti kitus. Jeigu esi įsitikinęs 
dėl savo „kodėl“, visada rasi kaip.”

JURGIS DIDŽIULIS

„ES fondų investicijos yra ne labdara, o svarbus įrankis 
geroms idėjoms įgyvendinti ir sėkmės istorijoms kurti. 
Kiekvienas, kuris vykdydamas projektus orientuojasi į 
rezultatus ir svarbius pokyčius,  kuria  Lietuvos sėkmės 
istoriją.”

„Projektų įgyvendinimas – puiki terpė kūrybiškumui, 
nes tiek vienam, tiek kitam reikia rėmų ir taisyklių. Tik 
būdami kruopštūs, darbštūs ir atkaklūs nusiskinsime 
kūrybiškumo vaisius ir pamatysime savo vykdomus 
projektus visiškai kitoje šviesoje.”

TOMAS RAMANAUSKAS AURIMAS ANTANAITIS

2016 metus Europos socialinio fondo agentūra projektų komandas pakvietė 
palydėti šiek tiek kitaip nei įprasta. Gruodžio 12−15 dienomis visi dirbantieji su  
Europos socialinio fondo finansuojamais projektais buvo pakviesti į ESF semi-
narų ciklą „Rytdienos projektų valdymas. Koks jis?“. Seminaruose kalbėta apie 

kūrybiškus projektų įgyvendinimo sprendimus, novatoriškų idėjų kūrimą, 
artimesnį bendravimą su projektų dalyviais, efektyvų biudžeto planavimą ir 
neblėstančią komandos motyvaciją. Šiame naujienlaiškyje dalijamės lektorių 
įžvalgomis, kurias verta prisiminti įgyvendinant projektus.

“


