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PRATARMĖ

Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacija (toliau – LKVIA) – tai Lietuvoje
registruotų jos narių, besidominčių ir aktyviai plėtojančių kokybės vadybos gerąsias
praktikas ir diegiantys inovacijas į organizacijų valdymą, savanoriškas susivienijimas,
vykdantis narių nustatytus ūkinius, ekonominius, socialinius, kultūros, švietimo,
mokslinių tyrimų uždavinius bei funkcijas.
Asociacijos tikslas – koordinuoti narių veiklą, vykdyti narių pavestus uždavinius,
atstovauti asociacijos narių socialiniams ir ekonominiams interesams ir juos ginti,
propaguoti kokybės vadybos ir inovacijų valdymo paslaugas ir jų naudą gyventojams,
įmonėms ir organizacijoms, tenkinti kitus viešuosius interesus.
Vizija – LKVIA – patikimiausias ir profesionaliausias žinių šaltinis kokybės vadybos ir
inovacijų plėtros klausimais.
Misija – vienyti esamus ir būsimus profesionalus inovacijų, kokybės vadybos ir
vadybos kokybės srityse, padėti ir daryti įtaką Lietuvoje veikiantiems valstybės,
mokslo ir verslo subjektams.
Tikslai:
Tenkinti viešuosius interesus ir vykdyti visuomenei naudingą veiklą, skatinant
verslumą, inovacijas, didinant Lietuvos įmonių konkurencingumą.
Gerinti verslo ir mokslo aplinką Lietuvoje, teikiant informaciją, susijusią su
kokybės vadyba, inovacijomis, švietimu.
Skatinti mokslo, verslo ir viešojo valdymo organizacijų bendradarbiavimą.
Veiklos kryptys:
KOKYBĖS IR INOVACIJŲ TYRIMAI – gerųjų praktikų analizė ir mokslu grįstos
įžvalgos.
ŠVIETIMAS – švietimo kokybės siekis, organizuojant renginius, konferencijas,
skleidžiant idėjas internete ir spaudoje, rengiant mokslines ir praktines
publikacijas, aktyviai dalyvaujant susijusiose studijų programose ir
moksliniuose tyrimuose.
PROFESIONALIOS KOLEKTYVINĖS NUOMONĖS PAREIŠKIMAS KOKYBĖS
VADYBOS KLAUSIMAIS – teisės aktų, programų ir standartų projektų analizė ir
nuomonės teikimas rengėjams.
INOVACIJŲ RĖMIMAS – mokslo ir verslo bendradarbiavimas, kuriant inovacijas
bei įtraukiant visuomenę sveikatos, maisto, energetikos, transporto ir IT srityse.
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DARBAI IR LAIMĖJIMAI
Rodiklis

2016 m.

Narių skaičius
Renginių per 2017 m.
Projektų per 2017 m. (konkursai, paraiškos, kt.)
Renginiuose dalyvavusių asmenų skaičius
Bendras renginių pasitenkinimo vidurkis
Tinklalapio peržiūrų skaičius (2017.01.01-2017.11-30)
Facebook sekėjų skaičius
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Kokybės vadyba ir inovacijos

2017 m. buvo aktyvūs įvairių temų renginiais:
Seminaras „VERSLO TĘSTINUMAS – KĄ TURI ŽINOTI SMULKAUS IR VIDUTINIO
VERSLO ATSTOVAI?„, 2017.12.05, Vilnius
Praktinis-interaktyvus seminaras „KAIP PALEISTI REZULTATYVUMO VARIKLĮ?“,
2017.10.20, Vilnius
Seminaras „ANTIKORUPCINĖ VIEŠOJO SEKTORIAUS VEIKLA, PAREMTA
TARPTAUTINIAIS REIKALAVIMAIS“, 2017.09.26, Vilnius
Seminaras „Į VERTĘ ORIENTUOTAS VALSTYBĖS VALDYMAS: POKYČIAI BŪTINI JAU
DABAR“, 2017.09.22, Vilnius
SEMINARAS „ELEKTRONINIŲ DUOMENŲ MAINAI (EDI) IR E-SĄSKAITOS – KAIP
GAUTI NAUDĄ IR PIRKĖJUI, IR TIEKĖJUI“, 2017.06.22, Vilnius
5 GERIAUSI DALYKAI PERSONALO VALDYME: LIETUVOS BANKO PATIRTIS,
2017.06.08, Vilnius
SEMINARAS „ELEKTRONINIŲ DUOMENŲ MAINAI (EDI) IR E-SĄSKAITOS – KAIP
GAUTI NAUDĄ IR PIRKĖJUI, IR TIEKĖJUI“, 2017.06.01, Kaunas
ORGANIZACIJOS VEIKLOS PROCESŲ VALDYMAS, 2017.05.25, Kaunas
IV Tarptautinė kokybės vadybos olimpiada jaunimui 2017, 2017.05.16, Lietuva
Visuotinis narių susirinkimas ir Tarybos rinkimai, 2017.02.09, Kaunas
Tarptautinis inovacijų konkursas 2017.02.02, Praha
Rezultatai:
Tarptautiniuose inovacijų konkurso apdovanojimuose Prahoje dalyvavo Respublikinė
Vilniaus universitetinė ligoninė su inovacija „The development of “green line service“ for
acute stroke patients and its implementation daily practice“.
Perrinkta nauja Taryba.
Įstota į Smulkaus ir vidutinio verslo Tarybą – aktyvus dalyvavimas komitetų veikloje.
Po seminaro Seime buvo parengta ir pasirašyta rezoliucija, kuri šiuo metu yra
pristatoma Seime.
Dalyvavimas studijų krypčių vertinimo ir akreditavimo projekto rengime.
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2018 BENDRAS VEIKLOS PLANAS
Strateginis tikslas - užtikrinti profesionalią informacijos sklaidą kokybės vadybos ir inovacijų
srityse.
Rodiklis

2018 m.

Narių skaičius
Renginių per 2018 m.
Projektų per 2018 m. (konkursai, paraiškos, kt.)
Seminaruose dalyvavusių asmenų skaičius
Bendras seminarų pasitenkinimo vidurkis
Tinklalapio peržiūrų skaičius (2018.01.01-2018.11.30)
Facebook sekėjų skaičius

Asociacijos prezidentas

70
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3
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5 500
550

prof. dr. Dalius Serafinas
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NARIAI IR PARTNERIAI
Nariai:

Partneriai:

AČIŪ UŽ BENDRADARBIAVIMĄ, PASITIKĖJIMĄ IR ĮVERTINIMĄ
Daugiau informacijos apie mus galite sužinoti apsilankę internetinėje svetainėje
www.qualityassociation.lt
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