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Mokymų tikslai: 
• Praktiškai susipažinti su Lean metodikos kertiniais sprendimais, tokiais, kaip: 

o Darbo vietų susitvarkymo metodika 5S; 

o Procesų efektyvumo rodikliai ir vizualinis valdymas; 

o Partijos mažinimo įtaka efektyvumui; 

o Vieno vieneto srautas; 

o Takto laiko taikymas vertės kūrimo srauto valdymui; 

o PDCA, kaizen, Yamazumi. 

• Taikant simuliacinių pratybų formatą integruoti teorines Lean žinias 

su praktine procesų tobulinimo veikla; 

• Suteikti programos dalyviams holistinį supratimą apie Lean sistemos 

veikimą. 

 

 

Kam tai skirta? 
• Įvairaus proilio organizacijų vidurinės ir žemutinės grandžių vado- 

vams ir specialistams; 

• Ypatinga nauda – gamybinių įmonių darbuotojams: gamybų vado- 

vams, meistrams, brigadininkams, komandų lyderiams ir specialistams. 

 

 

Ką gaus mokymų dalyviai? 
• Teorines žinias apie kertinius Lean sistemos sprendimus; 

• Praktinę šių sprendimų taikymo patirtį aplinkoje, maksimaliai priartin- 

toje prie realių darbinės veiklos sąlygų; 

• Gebėjimą identiikuoti ir šalinti vertės nekuriančias veiklas; 

• Pagerins asmeninius problemų sprendimo įgūdžius; 

• Komandinius procesų tobulinimo veiklos įgūdžius. 

 
 

Užsiėmimų data ir laikas: 
2017 m. gegužės 23-24 d., 9.00–17.00 val. 

2017 m. birželio 23-24 d., 9.00–17.00 val. 
 
 

Vieta: 
Lean mokymo centras - Jeruzalės 59, Vilnius (pastatas Jeruzalės darbo 

rinkos mokymo centro teritorijoje). 

 

 

Seminaro kaina (PVM netaikomas): 
Dviejų dienų trukmės seminato kaina vienam asmeniui - 200€. 

Dalyvaujant 3 ar daugiau vienos įmonės atstovų kaina vienam 

asmeniui - 180€. 

Į kainą įeina: mokymai, mokymų medžiaga, rašymo priemonės, kavos 

pertraukėlės ir pietūs. 

 

 

Registracija: 
E-paštu:   mokymocentras@leanasociacija.lt 

Telefonu: 8-614 47110 

Vietų skaičius grupėje ribotas. 

 

Lektoriai: 
 
 

 
Hubertas Petružis 

 
 

 
Gintaras Vyšniauskas 

 

Lean konsultantas 

Lean profesionalų asociacijos 

direktorius ir Lean mokymo 

centro steigėjas 

 
Konsultuoja ir teikia mokymo 

paslaugas kompanijoms, siekian- 

čioms pagerinti savo veiklą per 

efektyvesnius procesus. 

 
Hubertas Petružis turi 20 metų konsultavimo patirtį. Vykdė Lean siste- 

mos diegimo ir procesų tobulinimo projektus su tokiomis kompani- 

jomis, kaip Arginta, Orlen Lietuva, Trelleborg Engineered Systems 

Lithuania, Omnitel, Boen Lietuva, Grigiškės, Mano būstas, Markučiai, 

Kėdainių poliklinika, VMI ir daugeliu kitų verslo įmonių. Dirbo su tokio- 

mis viešojo sektoriaus organizacijomis, kaip paramos fondas ESFA, 

Kėdainių rajono  poliklinika, Valstybinis patologijos centras, Valstybinė 

mokesčių inspekcija. 

 
Nuolatos tobulina savo žinias ir įgūdžius dalyvaudamas Lean studijų 

kelionėse, konferencijose ir seminaruose Europoje, JAV ir Japonijoje. 

Kiekvienais metais organizuoja Lean studijų keliones į Japoniją ir kartu 

su partneriais organizuoja Lean srityje pažengusių Lietuvos organiza- 

cijų patirties pasidalinimo konferencijas. 

Lean konsultantas 

Lean profesionalų asociacijos ir 

Lean mokymo centro steigėjas 

 
Gintaras yra veiklos procesų 

optimizavimo ir Lean diegimo 

praktikas, turintis stambių įmonių 

optimizavimo, strategijos forma- 

vimo ir taktinių veiksmų  valdymo 

įgūdžius ir kokybės vadybos ISO 9001 sertiikatus. 
 

Gintaras yra dirbęs su gamybos, paslaugų ir logistikos organizaci- 

jomis bei įmonėmis Lietuvoje, Rusijoje, Latvijoje ir Lenkijoje. Ekspertas 

yra sukaupęs daugiau nei 10 metų patirtį vadovaudamas veiklos tobu- 

linimo projektuose bei teikdamas mokymų ir konsultavimo paslaugas 

šiose organizacijose: Ogmios įmonių grupė, City Service įmonių grupė, 

Axis įmonių grupė, Lietuvos Geležinkeliai. 

 
Nuolat dalyvauja ir skaito pranešimus tobulinimo tematikos renginiuose, 

kartu su asociacijos partneriais kasmet organizuoja Lean konferencijas 

Lietuvoje. 
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Programa: 

 

I DIENA: 5S ir partijos dydžio mažinimas. 

 
 

Laikas Tema 
 

 
9:00 - 9:15 Dalyvių pasveikinimas 

Lean mokymo centro pristatymas 

 

 

9:15 - 10:30 
 

TEORINĖ DALIS 

Įvadas į Lean sistemą: 

• Trumpa Lean sistemos istorija 

• Vertę kuriantis ir vertės nekuriantis darbas 

• Darbo aplinkos susitvarkymo sistema 5S 

• Partijos dydžio įtaka efekyvumui 

• Procesų efektyvumo matavimo rodikliai 

• Vizualinės lentos ir jų taikymas procesų valdymui 

 

10:30 - 11:10 Pratybų užduoties pristatymas: 

• Užduoties scenarijaus pristatymas 

• Seminaro dalyvių pasiskirstymas vaidmenimis 

• Gaminio surinkimo eigos demonstracija 

 
 

11:10 - 11:30 
 

Kavos pertraukėlė 

11:30 - 12:10 Praktinis šviestuvų gamybos darbuotojų apmokymas 

 

 

12:10 - 13:00 
 

Pratybos (1 bandymas) 

 

13:00 - 14:00 Pietūs 

14:00 - 14:30 Pratybų patirties aptarimas 

 

14:30 - 15:00 Pasiruošimas antram pratybų bandymui: darbo ir 

sandėliavimo vietų sutvarkymas pagal 5S sistemą 

 

 

15:00 - 15:20 
 

Kavos pertraukėlė 

15:20 - 16:10 Pratybos (2 bandymas) 

 

16:10 - 16:40 Pratybų patirties aptarimas 

 

16:40 - 17:00 Pirmos dienos teorinės ir praktinės dalies pagrindinių 

akcentų išryškinimas 

 

17:00 Pirmos dienos užsiėmimų pabaiga 
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Programa: 

 

II DIENA: Vieno vieneto srautas ir gamyba takto laiku. 
 

Laikas Tema 
 

9:00 - 9:50 TEORINĖ DALIS 

• Vieno vieneto srautas ir gamyba takto laiku 

• Yamazumi diagrama ir jos taikymas operacijų 
subalansavimui 

 
9:50 - 10:20 Pasirengimas užduoties atlikimui 

 

10:20 - 10:40 Kavos pertraukėlė 

10:40 - 11:10 Pratybos (1 bandymas). Gamyba vieno vieneto srautu 

 

11:10 - 11:40 Pratybų 1 bandymo rezultatų analizė 

 

11:40 - 12:30 Diskusija ir susitarimas dėl: 

• Takto laiko taikymo gamybai valdyti 

• Operacijų skaidymo į elmentarius veiksmus ir jų trukmės 
matavimų 

  

12:30 - 13:30 
 

Pietūs 

13:30 - 13:50 Pasirengimas antram bandymui. 

 

13:50 - 14:20 Pratybos (2 bandymas). Gamyba takto laiku 

 

14:20 - 15:00 Pratybų 2 bandymo rezultatų analizė 

 
 

15:00 - 15:20 
 

Kavos pertraukėlė 

15:20 - 15:50 Pasirengimas trečiam bandymui: 

• Susitarimas dėl takto laiko sutrumpinimo 

• Užduoties scenarijaus parengimas gamybai 

trumpesniu takto laiku (elementarių veiksmų 

perskirstymas tarp operacijų) 

 
 

15:50 - 16:10 
 

Pratybos (3 bandymas). Gamyba sutrumpintu takto laiku 

 
 

16:10 - 16:40 
 

Pratybų 3 bandymo rezultatų analizė 

 

16:40 - 16.50 
 

Seminaro patirties apibendrinimas, pagrindinių akcentų 
išryškinimas 

 

16:50 - 17.00 Sertiikatų įteikimas, bendra nuotrauka 

17:00 Užsiėmimų pabaiga 

 


