KASDIENIO VEIKLOS
VALDYMO DIRBTUVĖS
KAM TAI SKIRTA?
Kasdienio veiklos valdymo tikslas yra įgalinti įmonę girdėti kliento ir proceso balsą kasdien, tai
panaudoti naujų produktų kūrime, procesų tobulinime, darbuotojų įtraukime, ir būti besimokančia
organizacija, kuri kliento akimis didina savo konkurencinį pranašumą. Kasdienio veiklos valdymo
dirbtuvės skirtos įmonėms, kurios:
· Siekia įtraukti darbuotojus į kasdienę veiklos tobulinimo veiklą
· Siekia atsukti visus procesus į klientą
· Nori pereiti nuo epizodinio LEAN įrankių praktikavimo į kasdienį veiklos tobulinimą

DIRBTUVIŲ TIKSLAS:
· Pamatyti ir suprasti kasdienio veiklos valdymo kūrimo etapus bei rekomendacijas

Spalio 28 d. UAB Kitron kartu su UAB
Improvement kviečia į dirbtuves Kaune:
Taikos pr. 151.

· Išmokti parinkti teisingus veiklos rodiklius keliems procesams ar lygiams,
bei suprasti kaip atskirti „žalingus“ veiklos rodiklius

· Susipažinti kaip „iš apačios į viršų“ ir atvirkščiai eskaluoti proceso balsą,
naudojant skirtingų tipų veiksmus ir tobulinimo koučingą
· Suprasti kasdienio veiklos valdymo prasmę

DIRBTUVIŲ PROGRAMA:
9:00 - 9:30

9:30 - 10:30

10:30 - 12:00

Dirbtuves veda veiklos tobulinimo trenerės
Vilma Nasteckienė ir Laura Gerrits

Pradžia
Apsirengimas į gamybą, kasdienio veiklos valdymo
susirinkimų stebėjimo standartas, susiskirstymas į grupes
Ekskursija
· Kasdienių veiklos valdymo susirinkimų stebėjimas
skirtinguose procesuose ir lygiuose
· Kitron pristato savo patirtį kuriant kasdienį veiklos valdymą
· Klausimų ir atsakymų sesija
1 praktinė dalis
· Pseudo tikslai ir rodikliai: mokysimės atpažinti jų
žalą įmonei ir procesams
· Vertę kuriančių kasdienių veiklos rodiklių paieška

12:00 - 13:00

Pietūs

13:00 - 16:30

2 praktinė dalis
· Tęsiame vertę kuriančių kasdienių rodiklių paieškas
· Vizualinio veiklos valdymo lentos kūrimas
(kiekvienas dalyvis susikurs savo lentos šabloną)
· Veiksmų klasifikacija ir problemų sprendimų integracija
kasdieniame veiklos valdyme
· Vadovo rolė kasdieniame veiklos valdyme
· Veiklos tobulinimo ir koučingo Kata praktika

16:30 - 17:00

Pabaiga
Reflektavimas ir pabaiga

Renginį organizuoja:

Generalinis informacijos rėmėjas:

Registruokitės tinklapyje www.leanlietuva.lt,
elektroniniu paštu info@leanlietuva.lt arba
susisiekite su Veiklos tobulinimo trenerėmis
Laura Gerrits (tel. 867201880) arba
Vilma Nasteckienė (tel. 868634532).
Dirbtuvės gali priimti ne daugiau
kaip 25 dalyvius.
KAINA ASMENIUI: 290 EUR be PVM
(skatinamas komandinis dalyvavimas trečiam ir tolesniems tos pačios įmonės
dalyviams – 50% nuolaida).

Rėmėjai:

KAIZEN TEIAN
DIRBTUVĖS
KAM TAI SKIRTA?
Nuolatinis veiklos tobulinimas glaudžiai siejasi su darbuotojų įsitraukimu. Pastarieji, ypač dirbantys
gamybiniuose procesuose, paprastai neturi techninių galimybių ir motyvo skirti laiko pastebėtoms
problemoms ar gerinimo idėjoms užfiksuoti. O ir pateiktos idėjos ne visada yra palaikomos ir
įgyvendinamos. Ar galima šią situaciją pakeisti? Kaizen dirbtuvės skirtos įmonėms, kurios:
· Siekia įtraukti darbuotojus į kasdienę veiklos tobulinimo veiklą
· Tiki pirminės grandies vadovų ir darbuotojų kompetencija užtikrinti nuolatinį procesų optimizavimą
· Nori susisteminti ir standartizuoti efektyvinimo idėjų registravimą ir įgyvendinimo valdymą

Spalio 28 d. AB Axis Industries apskaitos
prietaisų gamykla kartu su Lean
profesionalų asociacijos ekspertu Gintaru
Vyšniausku kviečia į praktines Kaizen
Teian dirbtuves Kaune: Kulautuvos 45A.

DIRBTUVIŲ TIKSLAS:
· Išmokti stebėti procesą, nustatyti švaistymus ir problemas, registruoti pasiūlymus.
· Susipažinti, kaip veikia problemų valdymo sistema „Andon“
· Kartu su darbuotojų ir ekspertų komanda išsiaiškinti problemos
priežastis ir inicijuoti tobulinimo veiksmus
· Suprasti, kaip veikia gerinimo idėjų inicijavimo, ekspertinio
vertinimo ir įgyvendinimo sistema „Kaizen Klubas”

Dirbtuves veda Lean profesionalų
asociacijos ekspertas Gintaras Vyšniauskas

DIRBTUVIŲ PROGRAMA:
9:00 - 9:30

Pradžia
Atvykimas, Registracija, Susipažinimas

9:30 - 10:30

LEAN ekskursija
· Rytinis susirinkimas prie Lean lentos
· Darbo vietų standartizuotas apėjimas
· Susipažinimas su problemų pranešimo sistema “Andon”

10:30 - 12:00

Teorija
Kaizen Teian ir įmonėje veikianti tobulinimo idėjų
valdymo sistema “Kaizen Klubas”

12:00 - 13:00

Pietūs

13:00 - 16:00

Praktika
· Praktinės užduoties pateikimas
· Gemba: Procesų stebėjimas ir
problemų registravimas
· Tobulinimo idėjų aptarimas ekspertų
komandoje ir įvykdymo inicijavimas

16:00

Pabaiga
Dirbtuvių aptarimas

Renginį organizuoja:

Generalinis informacijos rėmėjas:

Registruokitės tinklapyje www.leanlietuva.lt,
elektroniniu paštu info@leanlietuva.lt arba
susisiekite su Lean diegimo konsultantu
Gintaru Vyšniausku tel. 869913736.
Dirbtuvės gali priimti ne daugiau
kaip 20 dalyvių.
KAINA ASMENIUI: 290 EUR be PVM
(skatinamas komandinis dalyvavimas trečiam ir tolesniems tos pačios įmonės
dalyviams – 50% nuolaida).

Rėmėjai:

A3 PRAKTINIO
TAIKYMO DIRBTUVĖS
KAM TAI SKIRTA?
A3 forma yra puikus problemų sprendimo įrankis, kurio taikymas duoda įspūdingus rezultatus
pačiose įvairiausiose veiklose. AB Vilniaus baldai turi sukaupę didelę A3 taikymo patirtį kokybės
gerinimui, įrengimų perderinimo laikų trumpinimui, gamybos pralaidumo didinimui ir kitose srityse.
A3 praktinio taikymo dirbtuvės skirtos įmonėms, kurios nori:
· Sustiprinti darbuotojų ir vadovų problemų sprendimo gebėjimus
· Sukurti paremtą delegavimu nuolatinio tobulėjimo kultūrą

Spalio 28 d. kviečiame į dirbtuves, kurios
vyks AB Vilniaus baldai, Savanorių pr. 178
Vilniuje.

· Pagerinti Lean veiklos rezultatyvumą

DIRBTUVIŲ TIKSLAS:
· Praktiškai susipažinti su A3 metodika ir sužinoti apie svarbiausius šios metodikos taikymo aspektus
· Suprasti, kokios būna tipinės A3 metodikos taikymo klaidos
· Pamatyti realius sėkmingo A3 formos taikymo pavyzdžius iš
AB Vilniaus baldai procesų optimizavimo patirties

Dirbtuves veda Hubertas Petružis Lean konsultantas, Lean profesionalų
asociacijos direktorius.

· Įgyti esminius A3 metodikos taikymo įgūdžius

DIRBTUVIŲ PROGRAMA:
9:00 - 9:15

Įvadas
AB Vilniaus baldai Lean sistemos diegimo trumpas pristatymas

9:15 - 10:00

Teorija
· Problemų sprendimo instrumentas A3
· „5 kodėl?, „Žuvies kaulo” ir Pareto diagramos

10:00 - 11:30

1 praktinė dalis
Konkrečių A3 formos praktinio taikymo pavyzdžių pristatymai

11:30 - 12:00

A3 formų pristatymų aptarimas

12:00 - 13:00

Pietūs

13:00 - 14:15

Ekskursija
· Susipažinimas su gamyba, praktiškai taikomais
Lean sprendimais, A3 formų lentomis
· Klausimų ir atsakymų sesija

14:15 - 14.30

Kavos pertraukėlė

14:30 - 16:00

2 praktinė dalis - darbas komandose
· Dirbtuvių dalyviams aktualių problemų įvardinimas
· Pasiskirstymas į komandas (dalyviai pasiskirsto
į komandas pagal įvardintų problemų aktualumą)
· A3 formų parengimas

16:00 - 17:00

3 praktinė dalis - grįžtamasis ryšys A3 komandoms
· Komandos pristato savo parengtas A3 formas
· Konsultantas suteikia grįžtamąjį ryšį

Renginį organizuoja:

Generalinis informacijos rėmėjas:

Registruokitės tinklapyje www.leanlietuva.lt
arba elektroniniu paštu info@leanlietuva.lt
KAINA ASMENIUI: 290 EUR be PVM
(skatinamas komandinis dalyvavimas trečiam ir tolesniems tos pačios įmonės
dalyviams – 50% nuolaida).

Rėmėjai:

KONFERENCIJA
LEAN LIETUVA 2016
KAM TAI SKIRTA?
Renginys skirtas pažangių verslo sprendimų ieškančioms kompanijoms, veikiančioms prekybos,
logistikos, energetikos, statybos, žemės ūkio, paslaugų sektoriuose, taip pat viešojo administravimo
ir valstybės įstaigų atstovams, norintiems plačiau susipažinti su gamybos sektoriuje jau gerai žinoma
LEAN veiklos organizavimo metodika bei siekiantiems efektyviau valdyti savo veiklą.

Konferencija vyks spalio 27 d.
Vilnius Grand Resort viešbutyje,
Ežeraičių g. 2, Vilnius.

KONFERENCIJOS PROGRAMA:
8:30 - 9:00

Registracija ir pasitikimo kava

9:00 - 9:30

Konferencijos atidarymas

9:30 - 10:15

LEAN IT - gera patirtis JK
Martin Aspeli, Deloitte Digital, Jungtinė Karalystė

10:15 - 11:00

Kaip lietuviai tapo LEAN pavyzdžiais Skandinavijoje?
Vytis Varnavičius, UAB „Kitron”, LEAN ir kokybės vadovas
Aušra Antanavičienė, UAB „Kitron”, Personalo vadovė

11:00 - 11:30

Kavos pertrauka

11:30 - 12:15

Kaip IT įmonė pasirinko LEAN vadybos sprendimus?
Tomas Kazokas, UAB „Softera Baltic”, Generalinis direktorius
Gintarė Juškienė, UAB „Softera Baltic”, Pardavimų vadovė

12:15 - 13:15

Pietūs

13:15 - 14:00

LEAN - paslaugų pardavimuose
Tomas Sujeta, UAB „Mano būstas”, Komercijos direktorius
Gintaras Vyšniauskas, LEAN konsultantas, LEAN profesionalų asociacija

14:00 - 14:40

LEAN valstybės valdomoje įmonėje - pokyčio inicijavimas
Darius Ražinskas, AB „Lietuvos geležinkeliai”, Vidaus kontrolės
ir rizikų vertinimo sektoriaus viršininkas

14:40 - 15:00

Kavos pertrauka

15:00 - 15:45

Bus patikslinta

15:45 - 16:30

Ko nepasako LEAN konsultantai?
Audrius Tulaba, UAB „Markučiai”, Generalinis direktorius

16:30 - 17:00

Konferencijos uždarymas

Registruokitės tinklapyje www.leanlietuva.lt
arba elektroniniu paštu info@leanlietuva.lt.
KAINA: 195 EUR be PVM
(Išankstinės registracijos metu
kaina 165 Eur be PVM).

Renginį organizuoja:

Generalinis informacijos rėmėjas:

Rėmėjai:

