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Šiame straipsnyje nagrinėjamas visuomeninių pastatų 
įgyvendinimas pasaulyje ir Lietuvoje tradiciniu būdu, tai-
kant IPD metodologiją, analizuojami ir vertinami realiai 
įgyvendinti projektai tolimesniam investuotojo sprendimui 
priimti.

Tyrimo objektas ir aprašas 

Užsienyje IPD standartiškai apima užsakovą, architektą, 
rangovą ir subrangovą (1 pav.) (Kraatz et al. 2014). Tokia 
schema funkcionuoja tinkamai, nes architektai yra labai 
patyrę ir plačių žinių turintys profesionalai. IPD yra naujas 
pastatų projektavimo ir statybos būdas, kurio darbo santy-
kių pagrindas – bendradarbiauti, dalytis rizika ir atlygiu, 
atvirai keistis duomenimis. Visi šie principai turi didelę 
įtaką mažinant kainą, trumpinant projektavimo ir statybos 
trukmę, mažinant bendrą riziką bei didinant energijos var-
tojimo efektyvumą ir našumą (Azhar et al. 2014). Naujų 
technologijų, procesų tobulinimo ir kultūrinių pokyčių 
susiejimas padeda palengvinti tokią aplinką, kurioje už-
sakovai, architektai, inžinieriai ir rangovai gali efektyviau 
ankstyvesniame projektavimo ir statybos procese bendra-
darbiauti siekiant šių tikslų (McGraw Hill Construction 
2014; Brioso 2015).

Visi projekto dalyviai turi kartu dažnai ir atsakingai 
dirbti, kad padėtų išsiaiškinti rūpimus klausimus, pasikon-
sultuoti ir susitarti. Projekto dalyviai turi dalytis informacija 
apie naują projektą ir stengtis suprasti užsakovo poreikius 
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Įvadas

Po paskutinės pasaulinės finansų krizės, kai bankrutavo 
daugybė statybos įmonių, iš esmės pasikeitė požiūris į 
statybas. Išliko tik tie projektų vystytojai (užsakovai), ku-
rie laiku restruktūrizavo savo įmones ir diegė naujausias 
ir pažangiausias technologijas. Didžiausias iššūkis vysty-
tojams – įgyvendinti viešosios paskirties projektus, ku-
rie yra skirti visuomenės poreikiams tenkinti ir priklauso 
viešbučių, administracinės, prekybos, paslaugų, maitinimo, 
transporto, kultūros, mokslo, gydymo, poilsio, sporto ar 
religinės paskirties projektų pogrupiui. Patyrę užsakovai 
vis dažniau reikalauja taikyti IPD (angl. Integrated Project 
Delivery) metodologiją kaip procesą, paremtą labai efekty-
viu užsakovo, projektuotojo ir rangovo bendradarbiavimu 
visą projekto gyvavimo ciklą.

Pačioje projekto kūrimo pradžioje įtraukiama kuo 
daugiau visų projektavimo dalių informacijos, pateiktos 
bendroje statinio informacinio modelio erdvėje (angl. 
Building Information Modeling, BIM). Ją naudodama 
IPD komanda gali greičiau pasiekti galutinį rezultatą, kad 
pastato įgyvendinimo procesas būtų greitesnis ir kokybiš-
kesnis (Kent, BecerikGerber 2010). Užsakovas gali siekti 
maksimaliai išsaugoti vertę tik suprasdamas informacijos 
svarbą. Technologijų tiekėjai parenka produktus, mažinan-
čius prarandamą laiką ir medžiagų sąnaudas, išlaidas ir 
didinančius efektyvumą visose projektavimo, gamybos, 
statybų ir palaikymo fazėse (Pavlovskis et al. 2016).
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bei išdiskutuoti visas projekto sąlygas. Komandinio darbo 
principuose turi būti įtvirtinta abipusė pagarba ir pasitikė-
jimas, abipusė nauda ir atlygis, novatoriškumas bendradar-
biaujant, kuo ankstyvesnis svarbiausių dalyvių įtraukimas, 
ankstyvas tikslų nusibrėžimas, intensyvus planavimas, atvi-
ras bendravimas, tinkama technologija, organizuotumas ir 
vadovavimas.

Lyginant tradicinį ir IPD modelį pagal laiko plana-
vimą IPD modelyje jau nuo koncepcinio modelio kūrimo 
įtraukiama daugiau projekto dalyvių, kuriems skiriama lai-
ko numatyti visas būsimas problemas ir galimas klaidas. Tai 
leidžia greičiau sukurti detalius projektus ir anksčiau pradėti 
statybas. Integruoto projekto dalyviams svarbu daugiau 
dirbti kartu prie projekto koncepcijos ir projekto vystymo 
(Jones 2014), svarbu išsiaiškinti projekto apimtį, biudžetą 
ir atlikimo laiką (Sommer et al. 2014).

Taigi projekto įgyvendinimas pagal IPD metodologiją 
leidžia sukurti geresnius, tikslingesnius projektus, taip pat 
padeda išvengti besikartojančių operacijų, statybų metu 
įvykstančių klaidų, todėl taupomas darbo laikas ir statybų 
biudžetas (2 pav.) (Mihic et al. 2014).

Integruotas projektavimas apima kompleksinį pro-
jektavimą, t. y. statiniai projektuojami kompleksiškai. 
Nebenaudojami popieriniai brėžiniai ir visa kita 2D 

informacija, o dirbama su 3D projekto modeliu. Tai reiš-
kia, kad statinio koncepcijos kūrimo etape dalyvauja ne 
tik architektas, bet ir visų inžinerinių sistemų projektuo-
tojai, statybos specialistai ir licencijuoti darnios plėtros 
konsultantai (Pavlovskis et al. 2016). Tai leidžia matyti 
pakeitimus, laiku atlikti būtinus skaičiavimus ir analizes, 
rasti finansiškai racionaliausius sprendimus, išvengti klaidų, 

1 pav. Integruoto projekto vystymo dalyviai
Fig. 1. Structure of participants in integrated project delivery

2 pav. Projekto laiko planavimas: a) tradiciniu būdu; b) taikant IPD metodologiją
Fig. 2. Time planning of project: a) traditional way; b) using IPD methodology
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išanalizuoti ir apskaičiuoti visų alternatyvių sistemų efek-
tyvumą ir finansinį pagrįstumą. Be to, tai leidžia visiems 
dalyviams naudotis bendra informaciją, kuri naudinga ne 
tik projektuojant, bet parduodant ar eksploatuojant pastatą. 
Taip visi projekto dalyviai gali ne tik stebėti projekto eigą, 
numatyti, kiek lėšų buvo skiriama, bet gali numatyti visas 
eksploatacijos metu patiriamas išlaidas (3 pav.).

Dirbant pagal IPD metodologiją dauguma dalyvių, net 
nebūdami šalia, yra įsigilinę į projektą. Turimos galimy-
bės ir technologijos leidžia kartu virtualiai suprojektuoti, 
išbandyti sumanymus ir gauti vertingą informaciją realiuoju 
laiku. Projektavimo komanda gali virtualiai nuvykti į sta-
tybvietę prieš pradedant realias statybas, numatyti darbų 
eigą, priimti teisingus sprendimus ir taip sumažinti projekto 
įgyvendinimo riziką (McGraw Hill Construction 2014).

Tyrimo problematika, metodologija ir rezultatai

Pastatų projektai tampa vis sudėtingesni, todėl galima 
išskirti kelias pagrindinės kasdienių problemų ir iššūkių 
grupes įgyvendinant statybos projektus (Azhar et al. 2014; 
Kraatz et al. 2014; Mihic et al. 2014):

− Įmantresnės architektūrinės formos, sudėtingesnė 
inžinerija, atsirandantys nauji statybos standartai, 
griežtesnė statybos kontrolė, bendradarbiavimas 
tarp didelių specialistų komandų ir išaugę 
užsakovų poreikiai. Tradiciniu būdu vykdyti pro-
jektus tampa labai sudėtingu iššūkiu.

− Nėra projekto komandos ir kiekvienas projekto 
dalyvis atlieka tik savo darbą. Jų darbas nėra koor-
dinuojamas. Dirbant tradiciniu būdu nesidalijama 
rizika ir atlygiu.

− Kai projekto dalyviai patiria bendradarbiavimo 
stoką ir prastai dalijasi informacija, tada (dažniau-
siai vykdant projektą tradiciniu būdu) atsiranda 
problemų ir klaidų – atsiranda aplaidumas, ne-
efektyvumas, prastas koordinavimas, viršijamos 
išlaidos, produktyvumas nepakankamas.

− Vystant projektus tradiciniu metodu, kiekviena-
me etape keičiasi projekto dalyviai ir prarandama 
fiksuotai perduodama informacija. Sudėtinga užti-
krinti patikimą informacijos valdymą ir išsaugoji-
mą, tad, taikydami integruotą projekto vystymą, 
projekto dalyviai turi tirbti tuo pačiu 3D modeliu.

Šio tyrimo esmė – išanalizuoti projektų įgyvendinimą 
tradiciniu būdu ir taikant IPD metodologiją, išanalizuoti rea-
liai įgyvendintus projektus, t. y. įvertinti įgyvendintų viešųjų 
pastatų duomenis, kurie buvo skelbiami viešai. Toliau bus 
pateikiamas dvylikos projektų įgyvendinimo vertinimas to-
limesniam investuotojo sprendimui priimti. Siekiant nustatyti 
geriausias alternatyvas, pirmiausia buvo atrinkti ekspertai ir 
analizuojami reikšmingumai (duomenys pateikti 1 lentelėje).

Ekspertų apklausoje reikšmingumai pagal svarbą buvo 
nustatyti tokia tvarka: santykinė statybų kaina  – 28,57 %, 
statybos kokybė – 22,86 %, santykinis projektavimo kainų 
pokytis – 17,15 %, klaidų tikimybė rengiant projektą – 
17,14 %, klaidų tikimybė statybose – 14,28 %.

3 pav. IPD statinio informacinis modelis
Fig. 3. IPD information modeling

1 lentelė. Ekspertų apklausa
Table 1. Experts survey

 Pastatai \  
rodikliai

Santykinis 
projektavimo 
kainų pokytis

Santykinis statybų 
kainų pokytis

Statybos kokybė, 
balais,
1–10

Klaidų tikimybė 
rengiant projektą, 

balais, 1–10

Klaidų tikimybė 
statybose, balais,

1–10

1 Ekspertas 1 0,0667 0,2667 0,3333 0,1333 0,2000
2 Ekspertas 2 0,2000 0,3333 0,2667 0,0667 0,1333
3 Ekspertas 3 0,2667 0,3333 0,0667 0,2000 0,1333
4 Ekspertas 4 0,0667 0,1333 0,3333 0,2667 0,2000
5 Ekspertas 5 0,2667 0,3333 0,0667 0,2000 0,1333
6 Ekspertas 6 0,0667 0,2667 0,3333 0,2000 0,1333
7 Ekspertas 7 0,2667 0,3333 0,2000 0,1333 0,0667
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Siekiant nustatyti geriausias projekto įgyvendinimo 
alternatyvas, buvo surinkti pastatų, statytų tradiciniu ir IPD 
metodais, duomenys (skelbiami viešai). Pastatai buvo įgy-
vendinami taikant tradicinį būdą (1–6 projektai) ir IPD 
metodu (7–12 projektai). Jų duomenys buvo apdoroti ir ga-
lutinėje reikšmių matricoje, kurioje buvo pritaikytas SAW 
metodas (Hwang, Yoon 1981). Nustatyta, kad alternatyvų 
prioritetų eilutėje pirmąsias vietas pasidalijo projektai, 
kuriuose buvo taikytas IPD metodas. Pirmą vietą užėmė 
projektas „Vaikų ligoninės išplėtimas“, kuriame svarbiausi 
rodikliai sutapo su svarbiausiais ekspertų apklausos reikš-
mingumais (2 lentelė).

Išanalizavus SAW metodu realius projektus, kuriuose 
buvo taikytas tradicinis ir integruoto projekto vystymo me-
todas, ir atsižvelgiant į ekspertų apklausą, kurioje dalyvavo 
projektų vystytojai, geriausius rezultatus buvo pasiekta tai-
kant IPD metodą. Tam didžiausią įtaką turėjo statybos ko-
kybė. Kiek mažesnė klaidų tikimybė yra rengiant projektus 
ir statybose. Nuo pat projekto vystymo pradžios suburiant 
projekto vystymo komandą, renkant ir dalijantis informa-
cija, galima padidinti sprendimų tikslumą, o tai leistų laiku 
įvykdyti projektus turint numatytus išteklius. Tad užsakovai 
galėtų pasiekti geriausią kokybišką rezultatą.

Išvados

Tyrimo metu nustatyta, kad dirbant IPD komandoje galima 
pasiekti, jog statybos procesas būtų kokybiškesnis ir tiksles-
nis. Pigesni statybų projektai, supaprastinta informacija ir 

medžiagų tiekimo grandinės, efektyvesni procesai visame 
pastato projektavimo ir statybos procese pasiekiami su IPD 
geriau ir greičiau, negu projektą įgyvendinant tradiciniu 
būdu. Pagrindiniai IPD privalumai, įgyvendinant visuo-
meninius projektus, lyginant su tradiciniu metodu, yra šie:

− ankstyvas tikslų apibrėžimas;
− skaidrumas ir greitas sprendimų priėmimas;
− organizuotumas ir vadovavimas;
− intensyvus planavimas ir efektyvi kontrolė;
− projekto dalyviai atvirai dalijasi informacija apie 

naują projektą;
− supaprastinta informacija ir medžiagų tiekimo 

grandinės;
− didesnis sprendimų tikslumas ir mažiau projekto 

pakeitimų;
− maža klaidų tikimybė statybų metu;
− efektyvesni statybos ir projektavimo procesai;
− pagerinta kokybė ir sumažinta rizika;
− laiku įvykdyti projektai su numatytais ištekliais;
− abipusė nauda ir atlygis.
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AN ANALYSIS OF INTEGRATED PROJECT 
DELIVERY METHOD IN INPLEMENTATION OF 
PUBLIC PROJECTS
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Abstract

More and more project development companies in the world 
and Lithuania are trying to create higher quality projects, more 
accurate calculations, save time and do not exceed budget of 
the construction. Using IPD (Integrated Project Delivery) and 
BIM (Building Information Modeling) methods together projects 
delivery processes become faster and better quality. All of this 
allows efficient delivery of the projects and also to save time, 
project budget, because during construction period to correct 
mistakes and to make new decisions costs a lot and most impor-
tantly it has a direct impact on project deadlines. Therefore, this 
article will be about traditional projects and integrated project 
delivery methodology, where real projects will be analyzed in 
both methods. At the end the evaluation of twelve projects im-
plementation for further investor decision.

Keywords: Integrated Project Delivery, Building Information 
Modeling, analysis of implementation.


