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2021 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“. 

2021 m. Prioritetinės veiklos sritys: 

● Naujo LPVA prekinio ženklo vystymas (įvykdyta) 

● 10% padidinti narių LPVA fizinių (F) skaičių (įvykdyta 5%) 

● Asmenų projektų valdymo gebėjimų vertinimas pagal IPMA 4 lygmenų sertifikavimo 

sistemą (IPMA 4-L-C) - naujo modelio inicijavimas (įvykdyta) 

● Komandos restruktūrizacija ir veiklos sričių skaidymas, veiklos atgaivinimas (įvykdyta) 
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● „Young Crew Lietuva“ jaunųjų projektų vadovų organizacijos palaikymas. (įvykdyta) 

NAUJOS LPVA KOMANDOS SUDARYMAS 

2021 m. sausį prie valdybos komandos prisijungė nauji savanoriai - šiai dienai tapę 

valdybos nariais. Siūloma savanorystės principą išlaikyti ir vystyti toliau.  

RENGINIAI 2021 

2021 m. suorganizuota PRO2PRO renginių įvairiomis projektų valdymo temomis.  

Young Crew Lietuva organizavo PV Akademiją. 

Įvykusių renginių tinklelis matomas LPVA Facebook ir Linkedin paskyrose. 

 

SERTIFIKAVIMAS 2021 

● Visus metus vyko derybos dėl naujo sertifikavimo modelio ir sutarties pasirašymo. (sutartis 

pasirašyta 2021 vasarą). 

● Sertifikavimo sesijų nevyko dėl naujo modelio derybų. 

YOUNG CREW LIETUVA VEIKLA 2021 

● PROJEKTŲ VALDYMO ČEMPIONATAS (PVČ) ir dalyvavimas tarptautiniame PV 

čempionate. 

● Projektų vadybos akademija. 

NAUJOS YC KOMANDOS SUDARYMAS 

● Rugsėjo mėn. LPVA Valdyba paskyrė YC Lietuva pirmininkę Ingą Jurgelevičiūtę. 

● Rugpjūčio – gruodžio mėn. vyko savanorių paieška, kuri buvo sėkmingas ir šiuo metu 

LPVA YC  Lietuva organizacijoje yra veiksnūs ir motyvuoti žmonės, su jais pasirašytos 

savanorystės sutartys. 

NARIAI 2021 

Nariai 

Sausi

s 

Vasar

is Kovas 

Balan

dis 

Gegu

žė 

Birželi

s Liepa 

Rugpj

ūtis 

Rugs

ėjis Spalis 

Lapkri

tis 

Gruod

is 

Viso 56 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 

F26 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 6 6 

F 39 39 39 39 39 39 39 39 39 41 41 41 

J_Versl

o 9 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
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Pastaba: Laikotarpiu Gegužė - lapkritis gali būti netikslumų, kadangi skaičiai nebuvo detaliai sekami dėl 

veiklos perdavimo. Gruodžio mėn. galutinis rodiklis atitinka 2021 m. galo narių sąrašą. 

Pastaba: Fizinės narytės: F26 – Studentas, F – Projektų vadovas. Juridinė verslo narystė: J_Bronzinė, Sidabrinė, 

Auksinė. 

VIEŠA KOMUNIKACIJA 2021  

2021 m. vyko LPVA vidinė ir išorinė komunikacija: 

● LPVA naujienlaiškiai nariams el. pašto formatu; 

● Pranešimai  www.ipma.lt naujienų skiltyje; 

● Pranešimai LPVA LinkedIn paskyroje. Sekėjų išaugo nuo 321 (2020 galas) iki 446 (2022 

pradžia); 

● Pranešimai LPVA Facebook paskyroje. Sekėjų skaičius išaugo nuo 1323 iki 1331 ir 1417 

stebėtojų. 

● Aktyvėja atvira Projektų Valdymo grupė facebook. 

● Uždara narių grupė LinkedIn po truputį aktyvėja. 

● Sukurtas LPVA Youtube kanalas, kuriame buvo transliuojami PRO2PRO renginiai. 

KITA VEIKLA 2021  

● Perdarytas LPVA internetinis serveris; 

 

 

Asociacijos direktorė      Dovilė Daugvilaitė-Zubcovė 

http://www.ipma.lt/

