
 

Asoc. „Lietuvos projektų vadybos asociacija“ 
Aušros vartų g. 7A, LT-01304 Vilnius 
+370 600 71673 | info@lpva.lt 

 

 1 

Narystės LPVA naudos (2021) 

Lietuvos projektų vadybos asociacijos (LPVA) vizija ir tikslai – burti atvirą ir nuolat drauge augančią profesinę 
bendruomenę, vienijančią skirtingus įvairių sektorių fizinius ir juridinius asmenis, projektų vadovus, 
profesionalus, ekspertus, konsultantus, dėstytojus, studentus, nepriklausomai nuo to, kokį tarptautinį sertifikatą 
ar projektų valdymo patirtį jie turi. 

Suprantame, kad LPVA  pagrindas yra nariai – kiekvienas iš mūsų turime galimybę bendradarbiauti, mokytis, 
kartu tobulėti ir plėsti bendraminčių ratą.  

Tapdami LPVA nariais, esami / būsimi projektų vadovai gauna šiame dokumente pateiktas naudas. 

Kviečiame susipažinti ir jomis aktyviai naudotis – narys gali: 

• Dalyvauti asociacijos veikloje ir valdyme. Narys yra Visuotinio narių susirinkimo dalyvis ir, pagal 
asociacijos įstatus, dalyvauja tam tikrų sprendimų priėmime, tvirtina veiklos planus ir metines 
ataskaitas. 

• Susipažinti su asociacijos dokumentais ir gauti visą asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą. 
• Inicijuoti projektus, prisidedančius prie asociacijos veiklos įgyvendinimo, ir juose dalyvauti. 

• Dalyvauti savanoriškoje asociacijos veikloje – prisijungti prie norimo komiteto ar darbo grupės. 
• Teikti pasiūlymus dėl asociacijos veiklos. 

• Prisijungti prie LPVA grupių LinkedIn ir Google groups, kur talpinama informacija, susijusi su projektų 
valdymu, naujienomis, darbo pasiūlymais. 

Gaukite ir dalinkitės naujienomis 

• Kiekvieną savaitę gaukite kryptingą informaciją apie šiuolaikinę projektų vadybą (tarptautinės IPMA ir 
vietinės LPVA naujienos). 

• Skelbkite ir gaukite darbo pasiūlymus jauniesiems ar patyrusiems projektų vadovams. 

• Pirmieji sužinokite apie nario nuolaidas asociacijos renginiams ir mokymams – profesiniam tobulėjimui. 

• Skelbkite ir ieškokite kompetetingų projektų vadovų viešiesiems pirkimams – konsultacijoms, 
mokymams ar projektų vertinimui. 

• Plėskite savo autorinių straipsnių skaitomumą, dalindamiesi jais su visais LPVA nariais. 
• Įsitraukite į asociacijos veiklą ir projektų valdymo kompetencijų plėtrą Lietuvoje, teikdami paraišką 

prisijungti prie LPVA Valdybos. 
• Sužinokite apie asociacijos organizuojamas sertifikavimo sesijas. 

Dalyvaukite renginiuose 

LPVA ir Young Crew Lietuva renginiai ir projektai – tai online ir gyvai organizuojami įvairaus formato renginiai, 
skirti projektų valdymo kompetencijoms gilinti.  

Dalyvaudami renginiuose: 

• Įgykite / gilinkite šiuolaikiniam projektų valdymui reikalingas kompetencijas. 

• Kurkite ryšius su vietine ir pasauline projektų valdymo bendruomene. 
• Mokykitės iš profesionalų-praktikų, gaukite įžvalgas, pritaikytas specialiai projektų, programų ir 

portfelių vadovams. 
• Išplėskite savo projektų valdymo žinias ir perspektyvą. 
• Padidinkite savo galimybes vykdyti ateinančius projektus sėkmingai. 

Narystė LPVA užtikrina galimybę: 

• Nemokamai dalyvauti LPVA ir Young Crew Lietuva organizuojamuose renginiuose, kurių kaina vienam 
asmeniui (ne nariui) neviršija 50 Eur. Tokių renginių per metus – vidutiniškai 10–15. Informacija apie 
artimiausius renginius – interneto puslapyje lpva.lt. 
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• Naudotis visų nuo 2021 m. online PRO 2 PRO vykusių pranešimų įrašų biblioteka. Daugiau apie PRO 2 
PRO: LPVA Facebook ir interneto puslapyje lpva.lt. 

• Gauti 40–50% nuolaidą dalyvaujant Projektų vadybos akademijoje Jaunimui arba Projektų vadybos 
akademijoje Profesionalams. Daugiau apie akademijas: LPVA Facebook ir interneto puslapyje lpva.lt. 

• Gauti išskirtines partnerių nuolaidas dalyvaujant LiMA, PVPA, LAQM, Agile Lietuva asociacijų 
renginiuose. 

Konsultuokitės ir mentoriaukite 

• Dalyvaukite mentorystės programoje ar dalinkitės patirtimi asociacijos renginiuose. 

• Atraskite patyrusius konsultantus bendriems projektams. 

• Ieškokite pagalbos, susijusios su projektų vadyba. 
• Struktūruokite savo projektų valdyme sukauptą patirtį ir perduokite ją jauniesiems kolegoms. 
• Prisidėkite prie jaunųjų profesionalų tobulėjimo. 

Kontaktuokite Lietuvoje ir užsienyje 

• Padidinkite savo teikiamų paslaugų ar produktų žinomumą, dalindamiesi informacija su asociacijos 
nariais. 

• Per renginius ar mentorystės programą užmegzkite naujus profesinius ryšius. 

• LPVA – tarptautinės IPMA asociacijos dalis: taupykite laiką ir greičiau sužinokite naujausias projektų 
vadybos praktikas iš Lietuvos ir užsienio kolegų. 

• LPVA – NordNet tinklo, jungiančio visas Skandinavijos ir Baltijos šalių IPMA asociacijas, dalis: ieškokite 
kolegų ar darbuotojų Skandinavijoje kur kas greičiau. 

 

_______________ 

 


	Narystės LPVA naudos (2021)
	Gaukite ir dalinkitės naujienomis
	Dalyvaukite renginiuose
	Konsultuokitės ir mentoriaukite
	Kontaktuokite Lietuvoje ir užsienyje


