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Pratarme 

Organizacijos pokyciq ir strateginiq iniciatyvq sekm^ daugiausia lemia projektq valdymo 
branda, kurios esminis veiksnys yra projektq valdymo personalo - projektq, programq ir 
portfeliq vadovq bei komandos nariq - gebejimal. Siuo metu kvalifikuotq projektq vadovq 
ugdymas ir paieska rupi beveik visq veiklos sriciq jmonems ir organizacijoms. Atsiliepda-
mos i siuos poreikius, aukstosios mokyklos emesi kurti ir jgyvendinti akademines bei pro-
fesines projektq valdymo programas, Lietuvos projektq valdymo specialistai ir akademine 
bendruomene susibure i profesin^ asociacij^. 

Lietuvos projektq vadybos asociacijos nariq ir ISM vadybos ir ekonomikos universi-
teto mokslininkq pastangomis 2014 metais buvo parengtas ir isleistas pirmas verciamasis 
projektq valdymo terminq zodynas. Aiskinamasis anglq-lietuviq kalbq projektq valdy
mo terminq zodynas yra pirmojo tqsa, jame surinkti ne tik projektq, bet ir programq bei 
portfeliq valdymo ir vadovavimo terminal is trijq svarbiausiq projektq valdymo standartq 
(IPIVIA ICB, PMI PMBOK ir PRINCE2) bei naujausiq projektq valdymo mokslo saltiniq. Tin-
kamiausias lietuviskas terminas parinktas vadovaujantis bendraisiais terminologijos prin
cipals ir norminimo kriterijais, laikantis Valstybines lietuviq kalbos komisijos nutarimq ir 
rekomendacijq. Terminq apibreztys sudarytos pagal sistemq teorijos principus, remiantis 
lietuviq kalba publikuotais vadybos standartais, aukstqjq mokyklq vadoveliais ir projektq 
valdymo zinynais. 

Tikimes, kad sis aiskinamasis zodynas, iiudydamas Lietuvos projektq, programq ir 
portfeliq valdymo veiklos gyvybingum^ ir intensyvumq, paspartins nacionaliniq valdymo 
tradicijq formavimasi, pades didinti projektq valdymo brandq, atlieps projektq valdymo 
specialistq ir vadybos mokslininkq poreikj susikalbeti gimt^a kalba ir sumazins skoliniq 
bei svetimybiq vartojim^ profesineje ir akademineje aplinkoje. 

Zodyno autorius daugiau kaip penkiolika metq projektq valdymo klausimais konsul-
tuoja Lietuvos verslo jmones ir nevyriausybines organizacijas, veda seminarus, kuria aka
demines ir praktines mokom^sias projektq valdymo programas, skaito paskaitas ir vykdo 
mokslo tiriamuosius projektq valdymo srities darbus, su bendraautoriais yra isleid^s pro
jektq valdymo vadovelj, praktinj vadovq ir verciamqjj projektq valdymo terminq zodynq. 

Malonq skaitytoj^ prasome pastabas apie pastebetas klaidas ir trukumus siqsti adre-
su vytautas.buda@ism.lt. 
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2odynq sudaro pagrindinis nelizdinis tekstas, abeceline lietuviski| ir angliskq terminq ro-
dykle, dazniausiai vartojamq projektq valdymo santrumpq zodynelis. Antrastiniai straips-
nio zodziai ir jq lietuviski atitikmenys spausdinami pusjuodziais spaudmenimis, termino 
apibreztis - sviesiais spaudmenimis. Atskiru sakiniu pateikiama kai kuriq terminq var-
tojimo pavyzdziq. Terminal pateikiami pagal anglq kalbos abecel^ ir numeruojami. Tuo 
paciu anglq kalbos terminu vadinamq skirtingq s^vokq lietuviski atitikmenys pateikiami 
viename straipsnyje sunumeruoti, pavyzdziui: 

8 3 3 project 1. projektq vadovas. Profesija, jgyjama turint projektq valdymo 
manager ziniq, jgudziq ir gebejimq. 

2. projekto vadovas. Vykdomosios organizacijos paskirtas asmuo 
vadovauti projekto komandos kasdieniams darbams. 

Angliskq terminq sinonimai pateikiami atskirais straipsniais, taciau apibreziamas tik pa
grindinis terminas. Sinonimq straipsniuose nuoroda zr. nukreipia j pagrindinj, placiau var
tojamq angliskq terminq. Jei nukreipiama j daugiareiksmj terminq, parasomas atitinkamos 
reiksmes numeris, pavyzdziui: 

5 8 authority zr. authority 1. 
power 

Lietuviski terminal sukirciuoti pagal „Dabartines lietuviq kalbos zodynq", „Dabartines 
lietuviq kalbos gramatikq" ir Valstybines lietuviq kalbos komisijos rekomendacijas. Jei 
zodyne leidziami keli kirciavimo variantai, pateikiamas pirmasis. 

Terminq rodykleje zodziai dedami lietuviq abeceles tvarka, nedarant skirtumo tarp 
trumpqjq ir ilgqjq balsiq (a ir q; i, / ir y; u, q ir u), tarp placiqjq ir siaurqjq balsiq (e, ? ir 
e). Salia lietuvisko termino rasomas atitinkamas angliskas terminas ir jo eiles numeris 
pagrindiniame tekste. 
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1 acceptance priemimas. Pagrindiniq suinteresuotqjLi saiiq pripazinimas, 
kad projekto rezultatas atitinka sutartus kriterijus. 

2 acceptance 
criteria 

priemimo kriterijai. Prioritetines ismatuojamos sqlygos, ku-
riasturi tenkinti projekto rezultatas, priimtinas pagrindinems 
projekto suinteresuotosioms salims. 

3 acceptance 
procedure 

priemimo procedura. Nustatyta gaminio priemimo tvarka. 

4 accountability atskaitomybe. Asmenq santykis, kuriuo vienas asmuo jparei-
gojamas kitam asmeniui teikti informacijq, pagrjsti savo spren-
dimus, veiksmus bei rezultatus ir atsakyti nesekmes atveju. 

5 accounting apskaita. Projekto finansiniq operacijq registravimas, kaupi-
mas, klasifikavimas ir apibendrinimas, siekiant parengti duo-
menis finansinems projekto eigos ataskaitoms. 

6 active listening aktyvusis klausymas. Klausymo budas, kuriuo klausdamas, 
pasitikslindamas ar kitu budu klausytojas parodo kalbetojui jj 
girdjs ir suprantqs. 

7 active 
observation 

aktyvusis stebejimas. Veiklos stebejimo budas, kuriuo stebe-
tojas bendrauja su stebimuoju, siekdamas issiaiskinti veiklos 
esm^ arba kontroliuoti stebimojo veiklq. 

8 activity 1. zr. schedule activity. 
2. veikla. Neapibreztos trukmes darbai. Pavyzdziui, politine 
veikia, procesine veikla, organizacijos veikla. 

9 activity 
attributes 

darbo atributai. Isorines projekto darbo charakteristikos, 
apibudinancios darbo vietq hierarchiniame darbq skaidinyje, 
sqrysius su kitais darbais, reikiamus isteklius, pradzios ir pa
baigos datas, prielaidas ir apribojimus. 

1 0 activity code zr. activity identifier. 
11 activity 

definition 
darbq apibrezimas. Darbq, kuriuos reikia atlikti, siekiant su-
kurti projekto rezultatq, nustatymas ir jq apimties aprasymas; 
projekto laiko pianavimo proceso paprocesis. 

12 activity 
description 

darbo pavadinimas. Glaustas darbo tikslo apibudinimas, var-
tojamas kartu su darbo kodu, siekiant atskirti darbq nuo kitq 
projekto darbq. 
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13 activity duration darbo t rukml . Laiko vienetais matuojamas laiko tarpas nuo 
darbo pradzios iki pabaigos. 

14 activity darbQ vertinimas. Planuojamq projekto darbq kiekybiniq 
estimation rodikliq - trukmes, sqnaudq ir istekliq - reiksmiq nustatymas 

su galima paklaida. 
15 activity darbo kodas. Unikali zenklq grupe, skiriama kiekvienam pro-

identifier jekto darbui, vartojama darbams atpazinti ir kai kurioms jq 
ypatybems, pavyzdziui, projektui arba klientui, nurodyti. 

1 6 activity list darbq sqrasas. Sqrasas, kuriame nurodomi projekto darbq 
pavadinimai, kodai ir atsakingieji asmenys bei pateikiami dar
bq apimties ir rezultatq aprasai. Projekto laiko valdymo piano 
sudetine dalis. 

17 activity-on- rodykliqtinklodiagrama.Tinklo pavidalo vaizdinis projekto 
arrow network modelis, kuriame projekto darbai vaizduojami rodyklemis, o 
diagram kiekvieno darbo pradzia ir pabaiga - mazgais. 

1 8 activity-on- mazgQ tinklo diagrama. Tinklo pavidalo vaizdinis projekto 
node network modelis, kuriame projekto darbai vaizduojami mazgais, o dar-
diagram bq sqrysiai - rodyklemis. 

1 9 activity resource darbo istekliq jvertis. Darbui atlikti reikiamq medziagq, 
estimate jrenginiq ir zmoniq istekliq kiekio apytiksle reiksme. 

2 0 activity resources darbq istekliai. Projekto darbams skiriami istekliai. 
2 1 activity darbq tvarkarascio sudarymas. Projekto tinklo darbq 

scheduling pradzios ir pabaigos susiejimas su kalendoriaus datomis, 
atsizvelgiant [ laiko apribojimus ir turimus isteklius. 

2 2 activity darbq nuoseklumo nustatymas. Projekto darbq sqrysiq 
sequencing nustatymas, siekiant sudaryti projekto tinklq. 

2 3 activity splitting darbq skaidymas. Istekliq poreikio lyginimo metodas, kuriuo 
planuojamas darbas sustabdomas, istekliai perkeliami j kitq 
darbq, o jj baigus grqzinami j pirmqjj darbq. 

2 4 actual cost faktines sqnaudos. Darbui, darbq grupei ar projektui atlikti 
per tam tikrq laikq isleistq ir dokumentais patvirtintq lesq 
kaupiamoji suma, atliktq darbq sqnaudos; vienas is trijq pa-
grindiniq sukurtosios vertes metodo rodikliq. 
zr. actual cost. 

faktiniai duomenys. Eigos duomenys, surinkti ir jforminti 
pasibaigus darbui, darbq grupei arba projektui. 
faktine trukme. Laiko tarpas tarp faktines darbo pradzios ir 
faktines pabaigos arba, jei darbas nera baigtas, iki projekto 
analizes datos. 

2 8 actual finish date faktine pabaigos data. Atlikto darbo pabaigos laikas. 

2 5 actual cost of 
work performed 

2 6 actual data 

2 7 actual duration 


