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Turinys 

• Lietuvos rinkos apžvalga 

• PESTEL 

• SWOT 

• Misija, Vizija, Strateginės kryptys ir tikslai 

• Produktai 

• Verslo principai ir sėkmės veiksniai 

– Kokybės politika; 

– narystės politika; 

– partnerystė. 



Lietuvoje veikiančių asociacijų 
apžvalga 

• Lietuvoje įregistruotų asociacijų skaičius: 
– 9 951  

(Lietuvos statistikos departamentas, 
http://db1.stat.gov.lt/statbank/selectvarval/saveselections.asp?MainTable=M4010114&PLanguage=0&TableStyle=&Buttons=&PXSId=4092&IQY=&TC=&ST=ST&rvar0=&rvar1=&rvar2
=&rvar3=&rvar4=&rvar5=&rvar6=&rvar7=&rvar8=&rvar9=&rvar10=&rvar11=&rvar12=&rvar13=&rvar14=)  

• Giminingos asociacijos: 
– Švietimo kokybės asociacija; ISACA (Auditorių asociacija); Studijų 

kokybės ir pažangos asociacija; Lietuvos inovatyvių profesinio 
rengimo įstaigų asociacija; Lietuvos kokybės vadybos asociacija; 
Lietuvos supervizorių asociacija; Finansų analitikų asociacija; 
Studijų, kokybės ir pažangos asociacija; Lietuvos sveikatos priežiūros 
kokybės asociacija; Inovatyvios Visuomenės Asociacija; Informacinių 
technologijų medicinoje asociacija; Lietuvos prekybos ir pramonės 
rūmų asociacija; Technologijų ir inovacijų paramos verslui asociacija, 
LAVA, Lean profesionalų asociacija ir kt.  



Veiklos kryptys 

Tyrimai (T) 
Gerųjų praktikų 
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Horizontai 
2020, 

ERASMUS(I2) 



Sritys ir šakos 

• Viešasis sektorius 
• Mokslas ir švietimas 
• Gamyba ir paslaugos: 

– Maistas; 
– sveikata; 
– energetika; 
– transportas; 
– informacinės technologijos; 
– statyba; 
– paslaugos; 
– kita. 
(žr. Pramoninkų konfederacijos www.) 

 
 



STIPRYBĖS  

  

- Narių asmeninės pažintys su Lietuvos ir 

tarptautinių organizacijų vadovais; 

- partnerystė su VU KV programa; 

- tarptautiniai partneriai (Latvija, Estija, 

Suomija, Ukraina ir t.t.) 

- partnerystės su mokslo ir technologijų, 

vyriausybinėmis bei verslo organizacijomis 

  

  

  

  

SILPNYBĖS 

- Naujai įsteigta 

- žinomumo trūkumas Lietuvos ir tarptautiniu mastu 

- Neaiškus finansavimas (įnašai, projektai ir kt.) 

GALIMYBĖS 

- projektai ateinantys per partnerius , pvz.: LV, EE 

kokybės asociacijas 

- ES projektai (kvalifikacijos kėlimui ir kt.) 

- Sumaniosios specializacijos įgyvendinimas 

-užsienio lietuviai kaip galimas pardavimo ir projektų 

pritraukimo kanalas 

  

  

  

  

GRĖSMĖS 

- Asociacijos nariai pradės vadovautis siaurais savo 

interesais, nevyks renginiai, į renginius nesirinks 

dalyviai. 

 



Misija 

• Didinti Lietuvos organizacijų konkurencingumą, 
plėtojant kokybę, skatinant inovacijas bei veiklos 
tobulumą; 

• gerinti visuomenės gyvenimo kokybę; 

• darni plėtra ir ekologija; 

• brandžių asmenybių ugdymas. 

 

VIZIJA: LKVIA – patikimiausias ir profesionaliausias 
žinių šaltinis Kokybės vadybos klausimais. 



Siūlomi Misijos ir Vizijos siekimo 
vertinimo rodikliai 

• Lietuvos gyvenimo kokybės rodikliai (pagal 
OECD The better life index). 

• Inovacijos: ES šalių Inovacijų sąjungos 
švieslentėje (angl.„Innovation Union 
Scoreboard 2013"). 

• Patikimumas ir populiarumas: atsiliepimai ir 
lankomumas (svetainės ir renginių). 



Postūmis inovacijų švieslentėje 

• Lietuvai pirmą kartą, vienintelei iš ES šalių 2013 
metų Inovacijų sąjungos švieslentėje 
(angl.„Innovation Union Scoreboard 2013") 
pavyko pagerinti narystę šalių grupių 
klasifikacijoje. Lietuva iš menkų novatorių grupės 
persikėlė į nuosaikiųjų novatorių grupę ir taip 
pagal diegiamų inovacijų lygį atsidūrė toje pačioje 
pozicijoje kaip Italija, Ispanija, Portugalija, Čekija, 
Graikija, Slovakija, Vengrija ir Malta. Vadinasi 
vienas didelis žingsnis jau žengtas, dabar belieka 
palaikyti iniciatyvumą ir investicijas šioje srityje. 



Vertybės 

• Teisingumas, 

• pagarba, 

• noras dalintis žiniomis, 

• intelektinės nuosavybės gerbimas. 

 



PESTEL: Politinė aplinka 

• Lietuvoje: palaikoma Sumanioji specializacija, 
patvirtinti inovacijų prioritetai; 

• gyvenimo kokybė tapo daugelio šalių progreso 
rodikliu (nurungė BVP). 



Ekonominė aplinka LT 
Valstybės ir savivaldybių biudžetų išlaidos švietimui, mln. litų. 

Požymiai: švietimo paslauga ir metai 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ikimokyklinis ugdymas 549,5 669,3 696,2 653,9 702,3 696,4 

Priešmokyklinis, pradinis, pagrindinis 

ir vidurinis ugdymas 
2 365,2 2 750,7 3 005,2 2 680,4 2 690,9 2 536,7 

Profesinis mokymas 276,3 313,7 327,1 301,9 311,4 302,7 

Aukštojo mokslo studijos 1 058,3 1 259,0 1 189,5 1 158,3 1 063,6 784,9 

Neformalusis vaikų ir suaugusiųjų 

švietimas 
347,8 407,9 440,8 401,5 410,3 399,4 

Moksliniai tyrimai ir plėtra švietimo 

srityje 
5,2 259,6 223,3 140,2 150,9 171,2 

Papildomos paslaugos (maitinimo, 

apgyvendinimo, medicinos) ir kiti su 

švietimu susiję reikalai (švietimo 

politika, administravimas, valdymas) 

526,6 617,3 339,6 576,7 941,6 1 039,8 

Šaltinis:http://db1.stat.gov.lt/statbank/selectvarval, Žiūrėta 2014 01 03 

Valstybės ir savivaldybių biudžetų išlaidos formaliajam ir neformaliajam švietimui apskaičiuotos remiantis 

Finansų ministerijos duomenimis.  
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Misijos, vizijos ir tikslų sąsajos su 
asmeniniais tikslais 

• Prasminga veikla; 

• kompetencijų augimas; 

• ekonomikos ir pragyvenimo lygio augimas; 

 

• Teigiamai veikianti / nuotaiką kelianti aplinka 
(kolegos, verslo partneriai, aplinka). 



LKVI tikslai 2014-2017 m. 

• Narių skaičius: 

– Iki 09 01 – 20; 

– iki 2014 galo - 200; 

– Iki 2017 – 500. 

• Tarptautiniai projektai:  

– 2015 – 2 / ~0,5 mln.Lt.;  

• Nacionalinio kokybės prizo konkurso 
vykdytojas – nuo 2016. 



Artimiausi darbai iki 2014 galo: 

• Pasirašyti sutartis: 

–  su kitų šalių nacionalinėmis kokybės 
asociacijomis: 

• su 5 šalių iki 2014 09 01; 

• su 25 šalių 2014 12 31; 

• su Europos kokybės asociacija – iki 2015 07 01; 

– Su Lietuvos nacionalinėmis giminingomis 
asociacijomis 

• 3 seminarai – iki 2014 12 31. 



Administracinė struktūra 

Prezidentas 

Komitetas 1 Komitetas 2 Komitetas 3 

Finansininkas Administratorė* 



Narių aktyvumas: 

• Dalyvauja renginiuose; 

• kuruoja atitinkamą kokybės vadybos temą 
(pvz., KV švietime, LEAN, Socialinė atsakomybė 
ir pan.); 

• teikia rekomendacijas valstybės valdyme; 

• dalijasi literatūra; 

• dalijasi gerąja praktika. 

 


