
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 

KOnFEREncijA

LEAn ne tik gamyboje

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.)

KUR?

Vilnius Grand Resort

PROGRAmA

KADA?

 2015 m. spalio 22 d.

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 energi-
jos gamyba“, AB, verslo vystymo 
departamento vadovas

REGiSTRAcijA: lean@viaconventus.com

Ar norite pasiryžti pritaikyti LEAn 
„nematomuose“ procesuose?


