
KUR?

Vilnius Grand Resort

KADA?

 2015 m. spalio 22 d.

KONFERENCIJA SKIRTA:  vadovams, dirbantiems gamybos, paslaugų, pardavimų, viešojo administravimo, naujų produktų 
kūrimo, logistikos, projektavimo, apskaitos bei personalo srityse, ir visiems, norintiems efektyviau valdyti savo veiklą. 

KONFERENCIJOS TIKSLAS: pasidalinti LEAN pritaikymo patirtimis iš negamybinių procesų, atrasti sau tinkamus LEAN 
sprendimus, ir susipažinti su LEAN bendraminčiais.

Ankstyvosios registracijos kaina: 165 EUR + PVM (iki 2015 m. spalio 15 d.)

Vėlyvosios registracijos kaina: 190 EUR + PVM (nuo 2015 m. spalio 16 d.)

KONFERENCIJOS

LEAN ne tik gamyboje
žURNALAS



Programa

15:15 – 15:30 KAVOS PERTRAUKA

15:30 – 16:50 Praktinis užsiėmimas: naujų paslaugų kūrimas LEAN koncepcijos pagrindu – estetika čia ir 
dabar
UAB „Femina Bona“ komanda

16:50 – 17:00 Konferencijos uždarymas 

8:00 – 9:00 Registracija

9:00 – 9:15 Konferencijos atidarymas. Milžiniški rezervai negamybiniuose procesuose
Hubertas Petružis, LEAN profesionalų asociacijos direktorius

9:15 – 9:30 LEAN valdžia
Eligijus Masiulis, Seimo narys

9:30 – 10:15 LEAN Jungtinėje Karalystėje – metro sėkmės istorija
Phil Hall, „Deloitte“/“Spitfire Consulting“

10:15 – 10:45 LEAN sėkmingai verslo plėtrai
Mantas Litvinas, „Danske Bank“ grupės procesų tobulinimo departamento direktorius
Kristina Kietienė, „Danske Bank“ grupės paslaugų centro mokymų vadovė

10:45 – 11:15 LEAN ir vadyba – pokyčių lyderių ugdymas savo jėgomis
Renata Gailiūnienė, „City service AS“ personalo vadovė

11:15 – 11:30 KAVOS PERTRAUKA

11:30 – 12:00 LEAN tiekimo grandinėje: kai SUDĖTINGA tampa PAPRASTA
Audrius Tulaba, UAB „Markučiai“ generalinis direktorius

12:00 – 12:30 Praktinis užsiėmimas - 5 veiklos rodiklių pavaros. Kaip pasirinkti ir kaskaduoti rodiklius, kad 
išlaikyti greitį?
Laura Gerrits ir Vilma Nasteckienė, UAB IMPROVEMENT veiklos tobulinimo trenerės

12:30 – 13:30 PIETŪS

„VERSLO SRAUTAS“

13:30 – 14:25 LEAN žemės ūkyje: bendrovės 
efektyvinimas, taikant LEAN 
sprendimus
Saulius Leonavičius, UAB  „Idavang“ 
generalinis direktorius

14:25 – 15:15 LEAN ir švara: didžiausios valymo 
paslaugų įmonės sėkmės istorija
Vytautas Turonis, įmonių grupės 
UAB „Mano Būstas“ generalinis 
direktorius
Gintaras Vyšniauskas, LEAN 
profesionalų asociacijos (LPA) 
ekspertas 

„VIEŠOJO SEKTORIAUS SRAUTAS“

13:30 – 14:15 LEAN Jungtinėje Karalystėje
Phil Hall, „Deloitte“/ „Spitfire 
Consulting“

14:15 – 14:45 LEAN ir mokesčių administravimas
Egidijus Karmonas, Valstybinė 
mokesčių inspekcija, Strateginio 
valdymo skyriaus vedėjas 

14:45 – 15:15 „Lietuvos energijos gamyba“, AB, 
patirtis: mokymasis „užlipus ant 
grėblio“
Adomas Birulis, „Lietuvos energijos 
gamyba“, AB, verslo vystymo 
departamento vadovas

Pranešėjų patirties istorijas skaitykite 3-10 psl.



Pranešėjai

Milžiniški rezervai negamybiniuose procesuose, 9:00 val.

Hubertas Petružis, LEAN profesionalų asociacijos direktorius

LEAN valdžia, 9:15 val.

Eligijus Masiulis, Seimo narys

•	 Pažangūs vadybos metodai viešajame administravime
•	 Viešojo sektoriaus efektyvumo didinimo rezervai

LEAN Jungtinėje Karalystėje - metro sėkmės istorija, 9:30 val.

Phil Hall, „Deloitte“/“Spitfire Consulting“

•	 48 esminių patobulinimo projektų
•	 15 proc. trumpesnis paslaugų teikimo ciklas
•	 40 proc. mažesnės administravimo sąnaudos

LEAN Jungtinėje Karalystėje, 13:30 val.

•	 LEAN - ar veikia negamyboje
•	 Valdžios efektyvumas - JK patirtis
•	 Klaidos ir pasiekimai

Adomas Birulis, „Lietuvos energijos gamyba“, AB, 
Verslo vystymo departamento vadovas

„Lietuvos energijos gamyba“, AB, patirtis, 14:45 val.



LEAN ir vadyba - pokyčių lyderių ugdymas savo jėgomis, 10:45 val.

Renata Gailiūnienė,  „City service AS“ personalo vadovė

•	 200 valandų grįžtamojo ryšio nuo Lietuvos iki Ispanijos
pagerino rezultatus
•	 Vidiniai LEAN treneriai keičia išorinius konsultantus
•	 Vadovų kompetencijos, reikalingos LEAN organizacijoje

Pranešėjai

Mantas Litvinas, „Danske Bank“ grupės procesų tobulinimo 
departamento direktorius
Kristina Kietienė, „Danske Bank“ grupės paslaugų centro 
mokymų vadovė

•	 Augimas nuo 20 iki 700 darbuotojų per 3 metus
•	 Specialistai kaip mokymų treneriai
•	 LEAN koordinatoriai – pokyčių vedliai

LEAN sėkmingai verslo plėtrai, 10:15 val.

Audrius Tulaba, UAB „Markučiai“ generalinis direktorius

•	 Dažniausiai LEAN suvokiame taip: 
LEAN = GAMYBA = TIPINIAI GAMINIAI. Tačiau ar įmanoma LEAN 
taikyti pardavimuose, projektavime?
•	 Kaip LEAN veikia netipinių produktų gamyboje?
•	 Kaip LEAN taikoma tiekimo grandinėje?

LEAN tiekimo grandinėje: kai SUDĖTINGA tampa PAPRASTA, 11:30 val.



Saulius Leonavičius, UAB „Idavang“ generalinis direktorius

LEAN žemės ūkyje, 13:30 val.

•	 LEAN taikymo kiaulių auginimo versle specifika
•	 Darbuotojų įtraukimas į tobulinimo veiklą geografiškai 

nutolusiuose padaliniuose
•	 Tobulinimo veiklos integravimas į kasdieninį gyvendinimą; 

organizacijos kultūros pokyčiai

Pranešėjai

Praktinis užsiėmimas: 5 veiklos rodiklių pavaros, 12:00 val.

Laura Gerrits ir Vilma Nasteckienė, 
UAB IMPROVEMENT veiklos tobulinimo trenerės

LEAN ir švara: didžiausios valymo paslaugų įmonės sėkmės istorija, 14:25 

Vytautas Turonis, 
įmonių grupės UAB „Mano Būstas“ generalinis direktorius
Gintaras Vyšniauskas, 
LEAN profesionalų asociacijos (LPA) ekspertas

•	 Kaip per metus su LEAN 20 proc. padidinti darbo 
našumą, pagerinant kokybę ir sumažinant veiklos 
sąnaudas?

•	 Kas turi daugiausiai įtakos LEAN efektyvumui – 
naujos technologijos ar naujas požiūris?

•	 Kompleksinis LEAN diegimas – verslo plėtros 
variklis



Pranešėjai

Egidijus Karmonas, Valstybinė mokesčių inspekcija, 
Strateginio valdymo skyriaus vedėjas

•	 Didelės organizacijos išjudinimas, kryptis – efektyvumas
•	 Efektyvesnė mokesčių mokėjimo kontrolė, efektyvesnis nepriemokų 

išieškojimas ir mokestinių prievolių įgyvendinimas
•	 Pavojai, pasiekimai ir patarimai

LEAN ir mokesčių administravimas, 14:15 val.

UAB „Femina Bona“ komanda

•	 Klientų vertės suvokimas nuolat keičiasi – turi keistis ir mūsų paslaugos
•	 Vertės maksimizavimas, suteikiant vartotojui galimybę laisvai 

konfigūruoti jam reikiamą paslaugą

Praktinis užsiėmimas: naujų paslaugų kūrimas LEAN koncepcijos pagrindu,  15:30 val.



LEAN pradžia Jungtinėje Karalystėje  

Straipsnio autorius: Deloitte / „Spitfire 
Consulting“ konsultantas Philip Hall

LEAN principai ir metodai taikyti įvairiose srityse:  
nuo ginkluotės gamybos, tekstilės audimo 
– iki automobilių gamybos, nors terminas 
LEAN nebuvo visą laiką naudojamas procesui 
apibūdinti. Kryptingą  metodologijos taikymą 
Jungtinėje Karalystėje lėmė  du  įvykiai:
•	 Vykdomi išsamūs moksliniai tyrimai, susiję 

su „Toyota“ kompanijos iškilimu po 1970-
ųjų pasaulinės naftos krizės, kurių metu ir 
atsirado terminas  LEAN;

•	 „Nissan“ bei „Toyota“ kompanijų investicijos 
į gamybą Jungtinėje Karalystėje atitinkamai 
1986 bei 1989 metais.

Šių dviejų įvykių kombinacija įžiebė norą suvokti 
LEAN sistemą ir papildomus mąstymo bei 
metodų taikymo būdus, padedančius sistemą 
pritaikyti kur kas  plačiau bei įvairesniuose 
sektoriuose. 

Pirmieji sistemą negamybos sektoriuje pritaikė  
„Tesco“ (atsargų papildymui mažmeninėje 
prekyboje bei logistikoje) ir „National Health 
Service“ (pacientų srautų vertinimo srityje). Šiuo 
metu LEAN filosofija ir metodika yra neatsiejama  
ne tik daugelio sektorių dalis Jungtinėje 
Karalystėje, bet ir daugumos  akademinių kursų, 
orientuotų į verslą, dalis, kuomet siekiama 
užtikrinti šių sektorių pajėgumus ateityje.

LEAN negamybiniuose procesuose 

Dažniausiai žmonės bando „konvertuoti“ 
negamybinį procesą į kažką, kas primena 
gamybinį procesą ir netgi kalba apie jį naudodami 
gamybinių procesų terminologiją. Tai yra kelias 
į nesėkmę, galutinai išderinantis žmones, 
vykdančius procesą. Susikoncentruojant ties 
LEAN principais ir vertybėmis,  užuot sutelkus 
dėmesį į įrankius ir technologijas, įmanoma 
labai sėkmingai pritaikyti LEAN sistemą, kuri 
visiškai įtraukia darbuotojus, leisdama  pasiekti 

reikšmingos  naudos bei pokyčių.

Patirtis rodo, kad rezultatai, kuriuos galima 
pasiekti negamybiniuose procesuose, yra 
geresni nei tie, kurie pasiekiami  gamybiniuose. 
Kodėl? Paprasčiausiai todėl, kad į LEAN reikia 
žiūrėti kaip į „pritaikytą loginį mąstymą” – 
kažką, kas leidžia komandai natūraliai judėti į 
priekį. 

Rezultatų ir kultūros pokyčiai bus pasiekti, 
pritaikant LEAN procesų supaprastinimo  
principus, pasitelkiant aiškų vertybių suvokimą, 
o vėliau susitelkiant ties tuo, kad procesą 
galėtų matyti bei valdyti visi. Kitaip tariant, 
užuot apstatę procesą kompleksiškumo siena, 
kurkite tokią aplinką, kurioje labiau priimtina ir 
pageidautina  taikyti loginį mąstymą. 

LEAN pritaikymas Londono metro

Geras pavyzdys būtų LEAN transformacijos 
programos pritaikymas Londono metro stočių 
direktorate.

Komanda yra atsakinga už daugiau nei 150 
metro stočių atnaujinimo ir modernizavimo 
darbus. Šių procesų pigumas bei atlikimas 
laiku labai svarbus tam, kad metro veikla 
sostinėje vyktų sklandžiai. Kaip papildomas 
paskatinimas buvo 2012 metų Olimpinių 
žaidynių organizavimas.



LEAN pradžia Jungtinėje Karalystėje  

Dauguma vidinių procesų buvo senesni kaip 
nei metų, vadinasi, buvo galimybių atlikti 
patobulinimus vidaus sistemose, siekiant 
sumažinti sąnaudas ir gauti veiksmingesnius 
rezultatus. Vadybos komanda pastebėjo 
galimybę sutaupyti, todėl prieš 12 mėnesių 
buvo pradėta  LEAN transformacijos programa. 
„Supratome, kad daugiausiai dirbame su 
popieriais, kas kelia pyktį, trunka savaitėmis 
ir ne visada prisideda prie galutinio produkto 
vertės“, – teigia  Londono metro viceprezidentas  
Graeme Shaw. „Jeigu galėtume kažkaip pakeisti 
procesus, juos paspartinti, tai, paprastai, reikštų, 
kad darbai būtų atliekami  greičiau, reikalautų 
mažiau sąnaudų  ir darbovietė taptų malonesne 
vieta dirbti“. Tokia buvo LEAN transformacijos 
programos esmė.

Komanda užsibrėžė tikslą – kaštus sumažinti 20 
proc. per 2 metus, o sužinojusi, kaip padaryti 
procesus matomus pasitelkiant suburtą 
komandą, nustatė, kad nuo  90 proc. iki  97 
proc. kiekvieno proceso būtų galima pavadinti 
resursų švaistymu, – kažkuo, kas nesukuria 
vertės kliento akimis. Turint aiškų suvokimą  bei 
požiūrį į projektą, 20 proc. siekiantis proceso 
pagerinimas atrodė kur kas  labiau pasiekiamas.

Kol kas 13 milijonų svarų sterlingų sutaupytų 
lėšų buvo surinkta vien tik vidiniuose 
procesuose. Viena komanda sutaupė 72 475 
svarų sterlingų per metus, paspartinę rizikos 
analizės procesą; kita komanda sumažino 
vėlavimus duomenų perdavimo procese, 
kiekvieną mėnesį sutaupydama 400 000 svarų 
sterlingų  dėl laiku vykdomų užduočių, tuo 
tarpu trečia grupė dirbo, siekdama padidinti 
metro eskalatorių atnaujinimo darbų apimtį, 
norėdama sutaupyti 170 000 svarų sterlingų 
per metus. „Kol kas sekasi puikiai“, – teigia  
ponas Shaw. „Žmonės, įėję į pastatą, sako, kad 
jis kitoks. Didžiuojuosi tuo. Taip pat didžiuojuosi 

darbuotojų transformacija, suteikusia  kultūrinių 
pokyčių organizacijai, nors daugelis nemanė, 
kad tai įmanoma“. 

LEAN Jungtinės Karalystės viešajame 
sektoriuje

Pokyčius  inicijuoja poreikiai, o pokyčių poreikis 
ir jų naudos suvokimas niekada nebuvo toks 
stiprus kaip viešojo sektoriaus darbo užmokesčio 
mažinimo ir efektyvumo didinimo galimybių 
paieškos laikais. Valdžiai reikėjo padaryti tiek 
pat ar netgi  daugiau, eikvojant mažiau lėšų, 
o LEAN, kaip rodo šios sistemos taikymas 
gamyboje praeityje, tai puikiai sugeba. Viskas, 
ko trūko, – tai tikėjimo bei suvokimo, kad tokia 
pati nauda, kuri pasiekiama gamyboje, gali būti 
pasiekta ir viešajame administravime.

Suvokimo pasikeitimą, kaip  praktinio  taikymo 
pasėkmę, įrodo Nepriklausomų investicijų 
patarėjų grupės 2011 m. liepos mėnesio 
ataskaita. Kaip dalis šios ataskaitos buvo atliktas 
išsamus  Londono Metro LEAN Transformacijos 
Programos tyrimas, pateikęs išvadą, jog šis 
būdas turėtų būti taikomas plačiau, siekiant  



LEAN pradžia Jungtinėje Karalystėje  

paspartinti bei padidinti gaunamą realią naudą:

LEAN Transformacijos Programa, skirta stočių 
dizainui

5.2 Stočių atnaujinimo LEAN transformacijos 
programa vykdo staigius ir apčiuopiamus 
pokyčius taip, kaip Londono metro įgyvendina  
kapitalo išlaidomis paremtus projektus. Buvo 
apmokyti  48 darbuotojai, tačiau yra galimybė 
parengti apie 80 darbuotojų per metus. 
LEAN programa jau sutaupė 10 milijonų 
svarų sterlingų ir leido pritaikyti procedūrinius 
pakeitimus, siekiant realizuoti 2 milijonus svarų 
sterlingų iš sutaupytų lėšų rezervo. Tai yra reali 
priemonė likviduoti resursų švaistymą ir kasmet 
sutaupyti biudžeto lėšų. 

5.3 Tikroji programos galia – tai įgaliojimų 
suteikimas darbuotojams ir apčiuopiami 
kultūriniai pokyčiai, kuriuos ji atlieka  per trumpą 
laiko tarpą. Programa išlaisvina pokyčius 
generuojančią jėgą kiekviename organizacijos 
lygmenyje, skatindama  tiesioginį poveikį  bei 
resursų švaistymo nustatymą ir likvidavimą, 
ypač dešimtmečiais vykdomose biurokratinėse  
procedūrose. Ji formuoja naują požiūrį pinigų 
vertės atžvilgiu. Ji siekia  teigiamų pokyčių – 
ne idėjos, o organizacinės normos. Vienintelis 
programos apribojimas – tai išteklių, didinančių 
apmokymų skaičių, trūkumas, bei kita vieta 
proceso pritaikymui, nepaisant  šios nedidelės 
Londono metro dalies. Programa yra verta būti 
nedelsiant pritaikoma  platesnėse srityse.

Patarimai Lietuvos įmonėms ir 
valstybinėms įstaigoms

Pradėkite, turėdami omenyje pabaigą. Skamba 
paprastai, tačiau dauguma organizacijų, 
pradedančių gilintis į LEAN metodiką, tai 
praleidžia arba klaidingai suvokia. Problemos 
kyla tuomet, kai tikslu tampa pačių LEAN 
įrankių bei metodų suvokimas ir taikymas, o ne  
jų teikiama nauda ir elgesio pokyčiai, į kuriuos 

turėtų būti sutelkiamas dėmesys. Labai dažnai 
išgirsite  lyderius sakant: „Visus savo žmones 
apmokiau naudodamasis LEAN metodika – 
jie išmano procesų valdymo schemas, sugeba 
pritaikyti 5S įrankius, spręsti problemas ir t.t. 
… ir todėl mes esame LEAN“! Kaip lyderiai 
mes privalome užsibrėžti galutinį tikslą, kurio 
siekiame, o tam, kad pritaikytume LEAN, tas 
galutinis siektinas rezultatas  turi būti kažkur už 
jūsų organizacinių galimybių bei mąstymo ribų 
– tai, kas skatina dalykus daryti kitaip.

Antra, savo organizacijai pristatykite ketinimus, 
o ne duokite nurodymus. Pasinaudokite šiuo 
metodu, kurdami inovacijoms bei tyrimams 
tinkamą aplinką, kuri padeda įžvelgti potencialą, 
slypintį jūsų organizacijoje.

Trečia, pradėkite po truputį ir nemėginkite daug 
visko atlikti vienu metu. Nebūtina suplanuoti 
visos proceso eigos, jei tik žinote kryptį bei 
galutinį tašką. Viskas, ko jums reikia, tai 
nuspręsti, kurį mažą žingsnelį žengti po to. Tas 
mažas žingsnelis, kurį žengė Londono metro, 
buvo įsteigti  kasdienį  Vizualaus  valdymo centrą 
bei suorganizuoti susitikimą. Tai sukūrė bendrą 
tikslą, bendrą kryptį, bendrą elgesio planą bei 
poreikį gerinti tam tikras operacijų sritis. Lyderiai 
nebuvo davę organizacijoms nurodymų taikyti 
LEAN metodiką – visiškas LEAN metodikos 
įgyvendinimas buvo neišvengiamas kaip 
pasekmė mažų žingsnelių, kuriuos žengėme iš 
pat pradžių.



Patirties istorija: UAB „Markučiai“

UAB „Markučiai“:

•	 Veikla: gelžbetonio konstrukcijų 
projektavimas, gamyba ir 
montavimas

•	 Veiklos rinkos: Lietuva, Latvija, 
Švedija, Norvegija, Suomija, 
Rusija, Baltarusija

•	 Praktikuoja LEAN: kelerius metus
•	 Ši įmonė yra puikus LEAN 

sistemos taikymo pavyzdys 
įvairiose veiklos srityse

UAB „Markučiai“ veikia gelžbetonio konstrukcijų 
projektavimo, gamybos ir montavimo srityse. Įmonė 
jau keletą metų iš eilės sėkmingai stiprina savo 
pozicijas Skandinavijos rinkose.

UAB „Markučiai“ jau ne vienerius metus taiko LEAN 
sistemą ir Statinių informacinį modeliavimą (BIM 
– Building Information Modelling). LEAN sistemą 
įmonė taiko visoje – projektavimo, gamybos, 
logistikos ir statybos  – grandinėje.

Jūsų įmonė turi keturių metų LEAN sistemos taikymo patirtį. Ar galėtumėte trumpai 
papasakoti, kaip tai vyko?

LEAN diegti mes pradėjome vienoje gamybinėje linijoje, tuo metu daug kam atrodė, kad pačiu 
netinkamiausiu laiku ir per lėtai. Tačiau procesuose kokybė daug svarbesnė nei kiekybė. Vėliau į 
LEAN palaipsniui įtraukėme kitas gamybines linijas, padalinius bei susijusias įmones.

„Just-in-Time“ logistikos dėka tapo galimas pastato montavimas tiesiogiai 
iš laivo, neišsikraunant konstrukcinių elementų statybos aikštelėje, Suomija 
(UAB „Markučiai“ archyvas)

Interviu iš UAB „Markučiai“ generalinio 
direktoriaus Audriaus Tulabos ėmė Hubertas 
Petružis, LEAN profesionalų asociacija.



Patirties istorija: UAB „Markučiai“

Kokiose Jūsų organizacijos veiklos 
srityse taikomi LEAN sprendimai?

Šiuo metu LEAN daugiau ar mažiau taikome 
visose srityse ir visoje tiekimo grandinėje: 
projektavime, gamyboje, logistikoje, 
statyboje, pardavimuose, tiekime ir kitur.

Kokie buvo LEAN pokyčių iššūkiai?

Priimti LEAN filosofiją: nebijoti ir leisti klysti, 
gebėti matyti nuostolius ir juos tinkamomis 
priemonėmis šalinti, veiklos tobulinimą 
priimti ne kaip papildomą, o kaip natūralią, 
nuolatinę darbo dalį, gebėti išeiti iš komforto 
zonos ir nuolatos būti pasirengus pokyčiams.

Ką laikote didžiausiais LEAN 
transformacijos pasiekimais?

Sakyčiau, kad esminiai didžiausi pasikeitimai 
yra požiūryje, sprendimų būduose ir 
įrankiuose. Privalėjome išmokti neskubėti, 
kad taptume žymiai greitesniais.

Šis garažas Švedijoje buvo montuojamas „nuo ratų“ (UAB 
„Markučiai“ archyvas).



Patirties istorija: „Mano Būstas“ įmonių grupė

 „Mano Būstas“ įmonių grupė:

•	 Darbuotojų skaičius: 1045.
•	 Veikla: pastatų administravimas 

ir priežiūra.
•	 Praktikuoja LEAN:  5 metus.

Kas, Jūsų nuomone, yra LEAN?

Man, kaip įmonių grupės vadovui, ir visai 
mūsų komandai LEAN – tai nuolatinis 
siekimas būti geresniais ir pranašesniais už 
kitus rinkos dalyvius.

Kodėl nutarėte LEAN taikyti savo 
įmonių grupėje?

Nuo pat pradžių tvirtai tikėjau ir iki šiol 
tikiu, kad tik nuolatinis tobulėjimas ir 
veiklos efektyvumo didinimas gali padėti 
tapti geriausiais savo srityje arba išsilaikyti 
geriausiųjų olimpe.

Kas LEAN procesų diegime buvo 
sunkiausia?

Dabar, kai atsigręžiu atgal, matau, jog 
sunkiausia buvo ugdyti LEAN lyderius. 
Mano nuomone, dauguma žmonių 
nenori išeiti iš savo komforto zonos, o tai, 
suprantama, trukdo jiems tobulėti.

Tačiau aš džiaugiuosi, kad didžioji dauguma 
mūsų LEAN lyderių vis dėlto sugebėjo išeiti 
iš komforto zonos, o tai jiems neabejotinai 
suteikė impulsą sėkmingai siekti užsibrėžtų 
tikslų.

Kuo LEAN Jus pradžiugino?

Rezultatais. Pradėję efektyvinti savo veiklą 
radome nemažai vietų, kur galime sutaupyti 

ir apie kurias anksčiau nė nebuvome 
pagalvoję. Be to, dalyje veiklų atradome 
konkurencinį pranašumą. Manau, jog tai ir 
yra esminiai laimėjimai.

Ką rekomenduotumėte kitų įmonių 
vadovams, svarstantiems, ar verta 
diegti LEAN?

Mano patarimas labai paprastas – 
nesvarstykite, o darykite. Nes geriau daryti 
ir klysti, negu nedaryti ir nesuklysti.

Interviu iš „Mano Būstas“ įmonių 
grupės generalinio direktoriaus 
Vytauto Turonio ėmė Gintaras 
Vyšniauskas, LEAN profesionalų 
asociacija.



Patirties istorija: UAB „Mano Būstas LT“

UAB  „Mano Būstas LT“:

•	 Darbuotojų skaičius: 1045
•	 Veikla: pastatų administravimas 

ir priežiūra
•	 Praktikuoja LEAN:  5 metus

Kokie buvo Jūsų departamento 
susirinkimai?

Mūsų susirinkimai vyko klasikiniu būdu 
– vieną kartą per dvi savaites. Pirminiai 
susirinkimai buvo dar šiek tiek apčiuopiami, 
o paskui susirinkimo protokolas vis didėjo, 
užduočių sąrašas ilgėjo. Mūsų susirinkimas 
išsitęsdavo iki 2–2,5 val. Visi būdavo 
pavargę ir kalbėdavome, iš esmės, apie 
praeitį: kodėl taip buvo, o taip nebuvo. 
Akivaizdu, kad mano vadovai tam 
susirinkimui ruošdavosi ne prieš savaitę, o 
likus dienai, dviem iki susirinkimo. Vadinasi, 
tai buvo dirbtinis ataskaitos „piešimas“, 
skirtas įvykdyti susirinkimą.

Protokolas tapo per ilgas, su daugybe 
globalių problemų ir mažai koncentruotas 
į tikslinius momentus ir prioritetus. 
Kai nebuvo aiškūs prioritetai, žmonės 
pasirinkdavo atlikti tą užduotį, už kurią 
patogiau atsiskaityti vadovui po dviejų 
savaičių, negu tą, kurios reikia mūsų 
klientui.

Turėjome veiklos rodiklius ir su jais 
integruotą motyvacinę sistemą. Mano 
vadovai suvokė rodiklių sąsają su 
motyvacine sistema, tačiau jų žmonės – 
ne. Buvo didžiulis supratimo atotrūkis, 
kam reikalingi tokie rodikliai ir kaip jie 
susiję su atlygiu.

Kaip pasikeitė Jūsų susirinkimai 
šiandien?

Galime paskaičiuoti matematiškai mano, 
kaip vadovo, darbo laiką su žmonėmis. 
Jeigu anksčiau susirinkimai vyko du kartus 
per mėnesį, o dabar kasdieną, vadinasi 
dešimt kartų intensyviau yra dirbama 
su žmonėmis ir procesais, taip pat yra 
naudojama „kata koučingo“ metodika, 
kas, iš dalies, yra ir komandos ugdymas.

Mažiausiai laiko skiriame kalbėti apie 
praeitį, nes istorija, tai vakar dienos 
rezultatas, kurio dažnai negali jau pakeisti, 
tik padaryti išvadas kažką daryti kitaip, 
geriau. Mes kalbame apie tai, ką darysime 
šiandien, siekdami dienos tikslo.

Aš pats mažiau kalbu prie lentos. 
Sumažėjo globalių užduočių – „nuo 
šiandien dirbkime gerai“, „nuo šiandien 
turi būti kitaip“. Į viską žiūrime pro 
mažesnį mastelį. Jau žinome, kad prisiimti 
globalią užduotį ir tikėtis ją atlikti per porą 
dienų neįmanoma. Todėl susirinkimuose 
kalbame apie vykstantį procesą, pavyzdžiui, 
vieni padarė 5, kiti 6 vizitus pas klientus. 
Tobuliname pasiūlymus klientams pagal jų 
poreikį, pranešame apie problemas kitiems 
įmonės departamentams. Mažų žingsnelių 
aptarimas kasdien duoda didesnį rezultatą, 
negu vieno ar dviejų kartų per mėnesį 
susirinkimai.

Interviu su UAB „Mano Būstas LT“ komercijos direktoriumi Tomu Sujeta 
parengė Laura Gerrits, UAB Improvement. 



Patirties istorija: UAB „Mano Būstas LT“

Žmonės įsitraukė į naujų rodiklių paiešką. 
Per pakankamai trumpą laiką perprato visą 
departamento rodiklių piramidę ir kaip ji 
susijusi su papildomu atlygiu.

Esate komercijos direktorius, turintis 
mažai laiko. Kas paskatino Jus įvesti 
kasdienius susirinkimus?

Mano vadovai išsibarstę po visą Lietuvą, o 
aš esu Vilniuje. Vadovai turėjo kasdienius 
veiklos rodiklius ir vizualias lentas. 
Sakydavau „darykit kasdienius susirinkimus 
prie lentų, bendraukit dažniau su savo 
žmonėmis“. Atstumas trukdė matyti, kaip 
dažnai ir kokybiškai tai vyksta, ir mane tai 
erzino. 

Vėliau suvokiau, kad reikalauju iš jų tai 
daryti kasdien, o pats darau tik du kartus 
per savaitę. Visgi jie yra mano atspindys. 
Jeigu aš darau susirinkimus du kartus 

per savaitę, negalima tikėtis, kad jie juos 
nuožmiai darys kasdien. Gal ir gali būti tam 
tikrų išimčių, bet paprastai taip nebūna.

Tuomet uždaviau klausimą sau – „jeigu 
man reikėtų išgelbėti įmonę, ko imčiausi?“
Priėmiau sprendimą pradėti kasdienius 
susirinkimus nuotoliniu būdu per Skype 
programą.

Nustojau erzinti save klausimais – daro jie 
tai ar nedaro. Tiesiog pradėjau tai daryti 
pats. Sutarėme, kokius veiklos rodiklius 
stebėsime ir kaip geriausiai išdėstyti juos 
lentoje. Kas rytą vadovai praneša savo 
situaciją, veiklos rodiklį, o aš įrašau į lentą.

Dabar esu tikras, kad mano vadovai 
įtraukia ir darbuotojus į kasdienį procesą, 
nes rodikliai ir jų PDCA veiksmai atspindi 
darbuotojų idėjas.



Patirties istorija: „Lietuvos energijos gamyba“, AB

„Lietuvos energijos gamyba“, AB:

•	 Darbuotojų skaičius: 452
•	 Veikla: elektros energijos ir 

šilumos energijos gamyba, 
prekyba elektra

•	 Praktikuoja LEAN: 2 metus

„Lietuvos energijos gamyba“ yra 
ilgametę veiklos istoriją turinti įmonė, 
didelė dalis jos darbuotojų čia dirba 
ne po vieną dešimtmetį, vadybos 
principai – nusistovėję. Su kokiais 
iššūkiais susidūrei inicijuodama  LEAN 
sistema paremtus vadybos pokyčius?

Pradėjusi  dirbti įmonėje, planavau pasirinkti 
vieną kitą stambų procesą, su komanda 
jį peržiūrėti, padidinti jo efektyvumą ir 
pateikti kaip gerąjį pavyzdį. Galvojau, 
tokio pavyzdžio užteks, kad kolegos patys 
pradėtų tobulinti savo procesus.

Laikydamasi tokio plano labai greitai 
suvokiau, kokia maža dalis yra tas vienas 
ar keli procesai, lyginant su visa didelės 
įmonės veikla. Taigi ieškojome būdo, kaip 
greičiau inicijuoti pokyčius, kaip padėti 
procesus sutvarkyti taip, kad vadovai 
patys savo jėgomis ir gebėjimais galėtų 
išlaikyti jų tvarumą, kad ieškotų būdų, kaip 
patobulinti veiklą nelaukdami, kol kas nors 
iš Procesų skyriaus juos paragins.

Prieš  siūlydama pokyčius įmonei, įvardinau 
sau tris kliūtis. Pirmoji yra glaudžiai susijusi 
su įmonės specifika, žmonių bendravimu 
ir logistika.  „Lietuvos energijos gamyba“ 
– didelė įmonė, turinti tris geografiškai 
nutolusius gamybos padalinius ir Vilniuje 
dirbančius administracijos darbuotojus. 

Antra, nerimą kėlė tai, ar vadovai suspės 
pamatyti naudą per trumpą diegimo 
laikotarpį. Na, ir galiausiai sukau galvą dėl 
to, ar pasirinkta sistema šioje įmonėje bus 
ilgaamžė, ar po metų ji vis dar veiks?

Žinodama, kad darbuotojai labiausiai 
pasitiki savo tiesioginiais vadovais, 
nusprendžiau pirmiausia idėją „parduoti“ 
jiems. Leidome patiems vadovams 
savarankiškai pradėti naudoti pasirinktus 
LEAN įrankius savo padaliniuose ir 
skatinome tai daryti kasdien. Žinoma, 
visa komanda nuolat buvome šalia: kartu 
ieškojome geriausių įrankių, tinkamų 
rodiklių.

Kokius žmones įtraukei į šį procesą? 
Kas padėjo padidinti pokyčio greitį?

Pirmiausia, kalbėjau su aukščiausio 
lygio vadovais ir savo kolegomis – LEAN 
palaikymo komanda. Norėjau paraginti 
juos imtis šio pokyčio, tačiau taip pat 
stengiausi išvengti sumaišties. Aiškinau, 
kaip galime keistis ir kokia iš to nauda. 
Iš anksto įvertinau rizikas ir numačiau 
prevencinius veiksmus. Dėl to, pavyzdžiui, 
viename padalinyje pokytį inicijavome 
tik patys dirbdami su vadovais, o kitame 
pasitelkėme pagalbą iš išorės. Dabar galiu 
sakyti, kad tai leido tiek įvykti pokyčiui, tiek 
išlaikyti įmonės veiklos stabilumą.

Interviu su  „Lietuvos 
energijos gamyba“, AB, 
Procesų vystymo skyriaus 
vadove Aušra Juodgudyte 
parengė Laura Gerrits, UAB 
Improvement. 



Spaudimo nedarėme, neprašėme, kad visi 
stebėtų vienodus veiklos rodiklius, susikurtų  
identiškas lentas ir pan. Daug laiko 
skyrėme vadovų supažindinimui su įvairiais 
vizualios vadybos įrankiais, padėjome jiems 
išsiaiškinti ir suprasti, koks yra tinkamas 
veiklos rodiklis, o kokio stebėti neverta. 
Skatinome bandyti įrankius ir adaptuoti 
juos pagal save. Tai užima labai daug 
laiko, tačiau tik taip galima garantuoti, kad 
pokytis bus tvarus.

Manau, kad sėmės faktorius šiuo atveju 
buvo įsitraukę padalinių vadovai, kurie yra 
stiprūs lyderiai. Tai, kad vadovai patys tapo 
šio proceso  šeimininkais, paspartino pokytį 
visoje įmonėje. Man didelis atradimas buvo 
tai, kad kiekvienas padalinys ir vadovas 
naudą pamatė savaip. Įmonėje nėra 
dviejų vienodų susirinkimų, nors susitartus 
principus išlaikome.

Kaip konkrečiai keičiasi vadybos 
procesas įmonėje?

Jau galime sakyti, kad turime susirinkimų 
rutiną. Vienuose padaliniuose 10–20 
min. trukmės  rytiniai susirinkimai vyksta 
kasdien, kituose – triskart per savaitę. Tai 
duoda daugiau aiškumo: aiškiai žinome, 
kur esame dabar, susitariame, ko siekiame 
ir, svarbiausia, lentose užfiksuojame, kaip 
tai padarysime. Tokiu būdu įsitraukia visa 
komanda, ne tik vadovas. Tuomet ir savo 
procesus visa komanda mato vienodai, o tai 
padeda greičiau juose pamatyti nuostolius ir 
lengviau įveikti proceso trukdžius, prireikus, 
iškelti juos į viršų ir gauti greitą atsaką.

Džiugu, kad turime aiškų grįžtamojo ryšio 
kelią, kuriuo informacija gali laisvai keliauti 
nuo darbuotojo iki generalinio direktoriaus 
ir atgal.

Įmonėje nuolat vykstant vienokiems 
ar kitokiems pokyčiams, šie rytiniai 
susirinkimai, kasdienis grįžtamasis 

ryšys, pagalba sprendžiant problemas, 
darbuotojams tampa saugia zona.

Kaip planuojate užtikrinti, kad ši saugi 
zona tokia ir išliktų? Kaip palaikysite 
sukurtą sistemą?

Pirmiausia, ši lentų rutina neturi tapti 
kontrolės įrankiu. O toks pavojus yra – riba 
čia labai slidi. Todėl tai jau tampa ir kultūros 
formavimo dalyku. Tokios kultūros, kurioje 
negalima bausti, žeminti už nuomonę, kur 
laukiamos visos idėjos ir siūlomi sprendimai, 
kur kritika visada pagarbi, pasverta ir 
nepriekaištingai argumentuota.

LEAN palaikymo komanda ir toliau dalyvaus 
padalinių susirinkimuose, stebės vadovų 
ir komandų elgseną, duos vadovams 
grįžtamąjį ryšį apie tai, kaip jie įtraukia ar 
uždaro darbuotojus. Tikimės padėti jiems 
laiku pamatyti, ar rodiklis vis dar kuria 
vertę, ar jau galima jo atsisakyti, pakeisti 
kitu, geriau orientuotu į vidinio ar išorinio 
kliento lūkesčius ir poreikius. Taigi ir toliau 
dirbsime su tais pačiais vadovais. Juk jie yra 
mano klientai.

Ko palinkėtum kitų įmonių LEAN 
vadovams?

Kantrybės ir drąsos, nes teks susidurti su 
įvairiausiais žmonėmis ir situacijomis.

Pasikartosiu: „Lietuvos energijos 
gamyboje“, AB, neturime nė vieno vienodo 
susirinkimo. Nėra nė vieno vienodai 
reaguojančio ir tokį pat grįžtamąjį ryšį 
teikiančio vadovo ar darbuotojo. Netgi 
įrankius padaliniai pasirinko skirtingus. 
Todėl nebijokite kalbėtis, sėsti prie vieno 
stalo arba – dar geriau – iš karto stoti prie 
lentos ir su vadovais bei visa komanda 
ieškoti, kas tinka būtent jiems. Ne viskas 
pavyks iš karto, bet viskas tikrai pavyks 
tiems, kurie nepasiduos. Ryžtingus lanko 
geriausios idėjos!

Patirties istorija: „Lietuvos energijos gamyba“, AB


