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2019 metų 

veiklos ataskaita 

 

Misija 

Lietuvos projektų vadybos asociacijos (LPVA) misija – individų ir organizacijų projektų 
valdymo kompetencijų plėtra. 

Vizija ir tikslai 

Siekiame burti atvirą ir nuolat drauge augančią profesinę bendruomenę, vienijančią įvairių 
sektorių fizinius ir juridinius asmenis (projektų vadovus profesionalus, ekspertus, 
konsultantus, dėstytojus, studentus), nepriklausomai, kokį tarptautinį sertifikatą ar 
projektų valdymo patirtį jie turi.  

Pagrindinis Asociacijos tikslas: tobulinti projektų, programų ir projektų portfelių valdymą 
Lietuvos verslo ir viešajame sektoriuose, nevyriausybinėse organizacijose (NVO). 

Etikos kodeksas 

LPVA bendruomenės nariai vadovaujasi patvirtintu Tarptautinės projektų vadybos 
asociacijos parengtu Etikos kodeksu. 

Narystė tarptautinėse organizacijose 

LPVA yra Tarptautinės projektų valdymo asociacijos (angl. IPMA1) narė.  

LPVA kartu su Latvijos ir Estijos nacionalinėmis projektų vadybos asociacijomis 
bendradarbiauja Šiaurės šalių projektų vadybos asociacijomis, visos kartu vadinamos 
„NORDNET“. 

Prioritetinės veiklos sritys: 

• Renginiai ir narystė; 

• Asmenų projektų valdymo gebėjimų vertinimas pagal IPMA 4 lygmenų sertifikavimo 
sistemą (IPMA 4-L-C); 

• Metinė projektų vadybos konferencija „Baltic PM Days“; 

• „Young Crew Lietuva“ jaunųjų projektų vadovų organizacijos palaikymas. 

  

 
1 https://www.ipma.world/  

https://www.ipma.world/
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LPVA NARIAI IR NARIO MOKESČIAI 2019: 

Nariai VISO 
Fiziniai iki 26 m. 

„S26“ 
Fiziniai 
„PV“ 

Juridiniai 

Viso 61 4 47 10 

 

Metinis nario mokestis yra: 

Narystės 

statusas 

Trumpas aprašymas Metinis narystės 

mokestis, eurais 

S26 Taikomi fiziniams asmenims, besimokantiems aukštosiose 
mokyklose iki 26 metų amžiaus 

25 

PV Taikoma tik fiziniam asmenims. 50 

"Bronzinė" Taikomi juridiniams asmenims (įmonėms, įstaigoms ir 
organizacijoms) 

300 

"Sidabrinė" 750 

"Auksinė" 1250 

LPVA VEIKLA 2019:  

• Vasario 4 d. LPVA narių susitikimas Lietuvos Martyno Mažvydo bibliotekoje. 

• Kovo 31 d. įvyko IPMA delegatų tarybos (angl. Council of Delegates) susirinkimas, 

kuriame tvirtinti 2018 m. veiklos ir finansinių ataskaitų rinkynys. 

• Balandžio 11 įvyko pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kurio metu patvirtinta 

veiklos ataskaita ir planai 2019 m. bei paskirta nauja Valdyba 2019-2021 m. kadencijai. 

• Birželio mėn. LPVA Valdyba paskyrė 5 savanorius į YC Lietuva Valdybą. 

• Rugsėjo 16 d. LPVA rudens sezono atidarymas tema „Projektų ir pokyčių valdymo 

integravimas“. Renginio bendraautoriai – YC Lietuva savanoriai. 

• Lapkričio 15 d. Tarptautinės projektų vadybos dienos proga organizuotos pokyčių 

valdymo dirbtuvės kartu su LPVA nariu „Change Partners“ ir Luku Mackevičiumi. 

• 4 susitikimai su NORDNET partneriais, prieš COD susirinkimus aptarti aktualijas ir 

suformuoti bendrą balsavimo poziciją. 

SERTIFIKAVIMAS 2019 

• 2019 m. įvyko 2 sertifikavimo sesijos sausio 29 d. ir gruodžio 10 d.  
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YOUNG CREW LIETUVA VEIKLA 2019 

1) Projektų valdymo čempionatas (PVČ/IPMC): 

• 2019 m. Young Crew Lietuva organizuotame Projektų valdymo čempionate, 

dalyvavo 20 studentų komandų iš įvairių Lietuvos miestų ir universitetų.  

• Balandžio 27 d. MRU įvyko atvira konferencijos diena ir nacionalinis PVČ čempionato 

finalas. 

• Laimėtojų komanda iš KTU, Birželio 1-3 dienomis, dalyvavo Tarptautiniame 

projektų valdymo čempionate (IPMC), Vokietijoje ir užėmė 2-ąją vietą.  

• YC PVČ 2019 buvo organizuojamas LPVA ir rėmėjų lėšomis (Hanner, Ad Projectum, 

Pontem ir kiti). 

2) GeCCO virtualios tarptautinės varžybos – vyko Vasario 22 d. Lietuvos atstovė su 

savo komanda laimėjo 1-ą vietą. 

3) „Šokam į PV batus“ – mini renginiai (ne)jaunimui, kurie domisi projektais, jų 

valdymu, įgyvendinimu, bei kitais PV dalykais, vizitai į įmones: 

• Vasario 7 d. – Swedbank Lietuvoje. 

• Gegužės 16 d. – Versli Lietuva. 

• Rugsėjo 26 d. – Litgrid. 

• Lapkričio 28 d. – Lietuvos geležinkeliai. 

4) YC Lietuva pristato – renginiai konferencijų ciklas skirtingomis temomis. Atviras 

visiems. 

• Balandžio 10 d. „Projektų vadovai dalinasi“. MKIC. 

• Gegužės 20 d. “Agile projektų valdymas”. Vilniaus Kolegija.  

5) Projektų Vadybos Akademija – tęstinis projektų vadybos pagrindų mokymų ciklas, 

pagrįstas naujausiais IPMA ICB 4.0 bei PMBOK standartais. PV akademija - tai visos 

dienos seminarai, kurie vyks kas antrą šeštadienį, 3 mėnesių eigoje (bendrai 5 mokymų 

dienos). Po akademijos dalyviai, kurie turi minimalias žinias projektų vadyboje (ar net 

neturintys), bus sukaupę pakankamai žinių apie projektų valdymo pagrindus, projektų 

vadovo kompetencijas bei bus pasiruošę išlaikyti IPMA D lygio sertifikatą. Vyko spalio 10 

– gruodžio 7 kas antrą šeštadienį. 

 

  Ataskaitą parengė: 

Asociacijos direktorius 

Vitalijus Baranskas 
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