
 

 1 
 

 

STATYBOS PROJEKTŲ VALDYMO SISTEMA  

iSTATA 

1. PASKIRTIS 

Sistemos iStata pagrindinė paskirtis – statybos projektų planavimas ir vykdymo kontrolė. Dėl statybos 
projektų apimties pakankamai sudėtinga teisingai įvertinti sąnaudas, laiku pastebėti kritinius projekto 
realizavimui vėlavimus. Šių problemų sprendimui skirta sistema iStata. 

2. PLANAVIMAS 

Sistemoje aprašomi darbai (1 pav.), nurodant jų pradžią, pabaigą bei reikalingus resursus. Darbai gali 
būti importuojami ir iš sąmatų kūrimo programos – šiuo atveju pagal reikiamą darbų trukmę, pradžios 
ir pabaigos datas sistema automatiškai nustato darbuotojų poreikį arba pagal projekto pradžią ir 
darbuotojų skaičių sudaro projekto vykdymo grafiką. 
 

 

1 pav. Projekto darbų sąrašas 

 

Darbai sudėliojami kalendoriniame grafike (2 pav.) 

 

2 pav. Projekto darbų kalendorinis grafikas 
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3. VYKDYMO KONTROLĖ 

Vykdant projekto darbus, darbų vadovai sistemoje fiksuoja informaciją apie darbų eigą – atliktą kiekį, 
bendrą darbo užbaigtumą, planuojamą pabaigą. Informacija apie darbų vykdymo eigą bei galimus 
vėlavimus patogiai vaizduojama laikinėje projekto diagramoje. 

4. SĄNAUDOS 

Viena iš didesnių statybos projekto vykdymo problemų – sudėtingumas tinkamai ir laiku įvertinti 
kiekvieno projekto darbo sąnaudas. Nors iš pirmo žvilgsnio vieno ar kito darbo atlikimas atrodo 
pelningas, suskaičiavus realias sąnaudas (pvz. vykdant darbą sugaištas darbo laikas, bendros projekto 
vykdymo sąnaudos, tokios, kaip statybvietės apsauga, administracijos darbuotojų darbo užmokestis, 
bendros įmonės sąnaudos, neskirtos konkretaus vieno darbo ar projekto vykdymui) gali pasirodyti, kad 
darbas buvo nuostolinga. Negana to, labai dažnai ir medžiagų sunaudojimas vienam ar kitam darbui 
atlikti nėra apskaitomas pakankamai tiksliai (pvz. apskaitoma, kiek cemento sunaudojama visam 
projektui, bet neskaičiuojama, kiek konkrečiai kuriam darbui atlikti). 

Sistemoje iStata kiekvienam darbui nurodomas jo atlikimui reikalingas darbų, medžiagų ir mechanizmų 
biudžetas (3 pav.), sąmatos  papildomos sąnaudos (1 pav.) . Vykdant darbą darbų vykdytojai sistemoje 
fiksuoja kiekvieno darbuotojo dirbtą kiekviename darbe laiką, darbui atlikti  sunaudotas medžiagas ar 
panaudotus mechanizmus. Kaip bendros išlaidos projektų vykdymui yra fiksuojamas administracijos 
darbo užmokestis, bet kokios kitos sąnaudos (pvz. operatorių teikiamos ryšio paslaugos). Tokiu būdu 
sistema leidžia aiškiai matyti tiek viršijamą biudžeto planą ir realias sąnaudas, tiek projekto pelningumą 
bet kuriuo laiko momentu. 

 

 
3 pav. Darbo biudžetas 
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 2 pav. Projekto sąmatos papildomos sąnaudos 

 

5. KITOS FUNKCIJOS 

5.1. UŽDUOČIŲ VALDYMAS 

Užduočių valdymo funkcija leidžia priskirti darbuotojams užduotis, kurias jie turi atlikti, pvz. 
nugabenti medžiagas į objektą, atlikti patikrą ar pan. (5 pav.). Šias užduotis darbuotojai gauna savo 
mobiliuosiuose telefonuose, jas vykdydami telefono pagalba pateikia rezultatus. 
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3 pav. Užduoties informacija 

 

5.2. SANDĖLIO VALDYMAS 

Sandėlio likučių valdymas – neatsiejama statybos proceso dalis, todėl neatsiejama sistemos dalis yra 
sandėlio likučių valdymas. Sistemoje fiksuojamos visos įsigytos prekės, kurios vėliau gali būti 
perkeltos į kitus sandėlius, priskirtos kaip sąnaudos darbams ir galiausiai nurašytos. Naudojamos 
funkcijos: 

 Perkamų prekių ar paslaugų fiksavimas; 
 Prekių ar paslaugų perkėlimas iš sandėlio į sandėlį; 
 Prekių ar paslaugų priskyrimas faktinėms projekto darbo sąnaudoms; 
 Prekių ar paslaugų priskyrimas bendroms projekto sąnaudoms; 
 Prekių ar paslaugų savikainos išdalinimas į visų vykdomų projektų bendras sąnaudas; 
 Prekių ar paslaugų nurašymas aktuojant projekto darbus. 

 
5.3. INVENTORIAUS VALDYMAS 

Inventoriaus valdymo funkcijos leidžia kontroliuoti darbuotojams išduoto ar sandėliuose esančio darbo 
inventoriaus buvimo vietą, nustatyti naudojimo istoriją. Inventorizavimo metu daiktai žymimi NFC ar 
brūkšninio kodo  etiketėmis. Išduodant daiktus darbuotojui ar perduodant tarp darbuotojų, etiketės 
skanuojamos stacionariais skaitytuvais arba mobiliaisiais telefonais, o perdavimo faktas patvirtinamas 
darbuotojo pažymėjime esančios NFC ar brūkšninio kodo  etiketės skanavimu. Funkcijos: 

 Daikto inventorizavimas – identifikatoriaus (NFC ar brūkšninio kodo) susiejimas su bet kokiu 
daiktu ir šio daikto įtraukimas į inventoriaus sąrašą; 

 Išdavimas iš sandėlio; 
 Priėmimas į sandėlį; 
 Inventoriaus perdavimas iš vieno darbuotojo kitam. 

 
5.4. GRYNŲ PINIGŲ VALDYMAS 

Analogiška inventoriaus valdymui funkcija yra grynųjų pinigų srautų kontrolė, kuri yra gana sudėtinga 
be centralizuotos sistemos. Pvz. darbų vykdytojas iš kasos gautas lėšas medžiagoms išduoda 
darbininkams šių medžiagų įsigijimui, darbininkai perka medžiagas, bet sąskaitos faktūros į buhalteriją 
pateikiamos tik mėnesio pabaigoje. Tokiu atveju nors darbų vykdytojui lėšų jau trūksta, bet iš šalies 
gali atrodyti, kad jų dar yra. Funkcijos: 

 Išdavimas iš kasos; 
 Grąžinimas į kasą; 
 Grynųjų pinigų perdavimas vieno darbuotojo kitam. 
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5.5. DARBO UŽMOKESČIO APSKAIČIAVIMAS 
 
Pagal darbų vykdytojų įvedamus duomenis apie darbuotojo dirbtą prie vieno ar kito darbo laiką bei tuo 
metu sukurtą darbo rezultatą sistema, atsižvelgiant į sąmatoje numatytas darbo užmokesčio sąnaudas 
sistemas, paskaičiuoja darbuotojui išmokėtiną darbo užmokestį. Skaičiuojant atsižvelgiama į tai, kad 
darbuotojai gali dirbti besikeičiančios sudėties brigadomis. Darbo užmokestis gali priklausyti tiek 
tiesiogiai nuo išdirbto laiko, tiek nuo atlikto darbo kiekio. Pradiniai duomenys gaunami fiksuojant 
atliekamų darbų rezultatus ir juos dirbusių darbuotojų darbo laiką. 
 

5.6. PRAĖJIMO KONTROLĖ 

Nuskaitant darbuotojui priskirtą NFC ar brūkšninio kodo  žymą sistemoje yra fiksuojamas kiekvieno 
darbuotojo atvykimo ir išvykimo į/iš objekto laikas. Iš šių įrašų vėliau gali būti suformuoti darbuotojo 
darbo laiko įrašai. 
  

5.7. DARBO LAIKO FIKSAVIMAS 

Sistemoje fiksuojamas kiekvieno darbininko kiekvieną dieną dirbtas laikas, nurodant kokie darbai buvo 
dirbami. Ši informacija vėliau naudojama darbo užmokesčio apskaičiavimui. 
 

5.8. DOKUMENTAI 

Sistemoje realizuota galimybė valdyti dokumentų, naudojamų įmonės darbe, sąrašą. Tai gali būti bet 
kokie dokumentai, pvz. sąmatų pradinės bylos, instrukcijos ir kiti. 


