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Lean mokykla

MISIJA
• Skleisti ir populiarinti Lean idėjas ir Lean mąstymo 

būdą Lietuvoje ir padėti organizacijoms tapti 
konkurencingoms pasaulio rinkose

Pagrindinės priemonės:
- Atviri mokymai 
- Mokymas / instruktavimas darbo vietose
- Konferencijos, seminarai
- Knygų leidyba
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Kai kurie iš klientų

Biotechnology: 300 employees

Cosmetics manufacturer: 70 employees

spinning mill: 300 empl.

Glass manufacturer: 200 employees

Master program for Executive School

Furniture: 2000 employees

Printing house: 100 employees

Furniture manufacturer: 500 employees

Material dying: 90 employees

Logistic services: 50 employees

Electronic devices manufacturing : 90 

employees

Fish food manufacturer: 2000 employees

2000 employees

Fasade Constructions: 300 employees
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DAŽNIAUSIAI STUDIJUOJAMA ĮMONĖ PASAULYJE
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Ką reiškia Lean?

Apibrėžimas:
- Kiekvienas individas 

organizacijoje naudodamas 
problemų sprendimo 
mąstymo būdą tobulina 
procesus, švaistymą 
paversdamas pridėtine 
verte ir tai daro siekdamas 
ilgalaikio klestėjimo.
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Ilgalaikė filosofija

Problemų 
sprendimas

Žmonės

Procesas (švaistymo 
pavertinas verte)

D.Meier 2010
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Lean tai visos organizacijos 
valdymo sistema

Yra manančių, kad Lean tinka tik gamybai.

Tačiau daugiausiai naudos bus pasiekiama kai 
tai taps visos organizacijos valdymo filosofija 
ir apims visus padalinius.
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Pridėtosios 
vertės 

koncepcija?
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Kokius resursus turi įmonė?

Žmonės ir žinios Pastatai ir plotai Įrengimai ir medžiagos

Laikas Piniginė lėšos
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Vertės vartotojui kūrimas – Lean 
pagrindas 

Darbas, kurį mes atliekame yra skirstomas į kelias 
kategorijas:

Pridėtinę vertę kuriantis darbas – kai pasikeičia daiktas ar jis 
įgauna papildomą savybę, atliekami tyrimai, analizės, 
pateikiamos išvados

Pridėtosios vertės nesukuriantis darbas – kai darbo metu 
nepasikeičia daiktas, neatsiranda papildomos savybės, 
neatliekami tyrimai, nesukuriama kažkas naujo t.t.

Darbas, užtikrinantis, kad pridėtosios vertės darbas būtų 
atliktas – valdymo procesai
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Darbo laiko pasiskirstymas
Kuriama vertė; 

5%

Vertės kūrimą 
užtikrinantys 

procesai; 30%

Švaistymas; 
65%
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VERTĖS KŪRIMO PROCESAI:

• virinimo procesas 
– 10 ruošinių po  1 
min = 10 min.

• VERTĖS 
KŪRIMO 
TRUKMĖ = 10 
min.

ŠVAISTYMO PROCESAI:
Surasti ruošinius 200m2 teritorijoje - 10 min.

Susirasti kraną – 3 min.

Susirasti krano užkabinimo lyną – 2 min.

50 m atsinešti 0,5 t sveriančius ruošinius prie suvirinimo vietos – 2 
min.

eiti 50 metrų surasti surišimo juostos nukirpimo įrankį – 2 min

pašalinti surišimą – 2 min.

Surasti kaip komponentus reikia suorientuoti – 5 min.

Nuvalyti dulkes – 0,5 min.

Susirasti suvirinimo vielą (kuri tik ką pasibaigė) – 5 min.

Atvežti suvirinimo pritaisą prie virinimo vietos – 2 min.

Pritaikyti – 1 min.

Surasti ir 25 m atsinešti įrankį atplaišų valymui – 1 min.

Nuvalyti atplaišas – 3 min.

Patikrinti kokybę – 0,5 min.

Surasti kraną gatavos produkcijos nuvežimui – 3 min.

Prikabinti parengtą produkciją prie krano – 3 min.

Surasti / išsiaiškinti gaminio paskirties vietą – 5 min.

Transportuoti – 2 min.

Užpildyti ataskaitą pildymas – 5 min.

•ŠVAISTYMO TRUKMĖ = 57 min. 

VISO GAMYBOS 
TRUKMĖ = 10 + 57 = 67 
min.
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Lean tikslas –
mažinti švaistymą, 

bet ne greičiau 
bėgti
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TIKSLAS:

- ŠVAISTYMO 
TRUKMĘ 
SUMAŽINTI 
nuo 57 iki 27 
min. t.y. 
daugiau nei 

50 proc.

Surasti ruošinius 200m2 teritorijoje - 10 min. –> 1min. 5S -> 0 min. Mizusumashi

Susirasti kraną – 3 min. –> 0,5min. 5S ->0min. Mizusumashi

Susirasti krano užkabinimo lyną – 2 min. –> 0,5min. 5S ->0min. Mizusumashi

50 m atsinešti 0,5 t sveriančius ruošinius prie suvirinimo vietos – 2 min. -> 
0,5min.  JIT

eiti 50 metrų surasti surišimo juostos nukirpimo įrankį – 2 min –> 0,5min. 5S

pašalinti surišimą – 2 min. ->0min. Mizusumashi

Surasti kaip komponentus reikia suorientuoti – 5 min. 

Nuvalyti dulkes – 0,5 min.

Susirasti suvirinimo vielą (kuri tik ką pasibaigė) – 5 min. –> 0,5min. 5S

Atvežti suvirinimo pritaisą prie virinimo vietos – 2 min. –> 0,5min. 5S

Pritaikyti – 1 min.

Surasti ir 25 m atsinešti įrankį atplaišų valymui – 1 min. –> 0,5min. 5S

Nuvalyti atplaišas – 3 min.

Patikrinti kokybę – 0,5 min.

Surasti kraną gatavos produkcijos nuvežimui – 3 min. ->0min. Mizusumashi

Prikabinti parengtą produkciją prie krano – 3 min. ->0min. Mizusumashi

Surasti / išsiaiškinti gaminio paskirties vietą – 5 min. ->0min. Mizusumashi

Transportuoti – 2 min. ->0min. Mizusumashi

Užpildyti ataskaitą pildymas – 5 min. – 1 min. Barkodų sistema

•ŠVAISTYMO TRUKMĖ = 27 min. 
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Kaip pasikeitė darbo efektyvumas

Prieš 
Pridėtoji vertė – 10 min.
Švaistymas – 57min.
Viso darbo trukmė = 67
min.

Po
Pridėtoji vertė – 10 min.
Švaistymas – 27min.
Viso darbo trukmė = 37 
min.

Darbo efektyvumas padidėjo 55 proc.
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Lean iš esmės padeda sustiprinti 
organizacijos konkurencinius 
gebėjimus

Dirti:

- Greičiau
- Lanksčiau
- Kokybiškiau
- Pigiau
- T.y. naudojant mažiau resursų

Tikslai

16
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Kokie tikslai reikalingi?

- Sutrumpinti užsakymo įvykdymo trukmę 50%

- Sumažinti nebaigtos gamybos apimtis iki ¼ dabartinės 
reikšmės

- Sumažinti defektų skaičių iki ¼ dabartinės reikšmės

- Padidinti darbo efektyvumą (daiktų skaičius vienam 
darbuotojui per 1 val.) 50%

- Padidinti vertės srauto pralaidumą 30% 

- Aukščiau esančius tikslus reikia įgyvendinti per metus, 
neinvestuojant į brangius įrengimus ir/arba automatizaciją

Kas daroma diegiant Lean? 

NEP pavyzdys
Pradžia nuo 2011 pabaigos
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Mažinama darbo 
zona, kad būtų 
daroma mažiau 

judesių

20

Įrankiai turi būti po 
ranka.
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PRIEŠ 

PO 

Iš daro vietų pašalinami visi 
nereikalingi dalykai, reikalingai 
sudedami per rankos atstumą

UŽPYLIMO DARBO ZONA
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← PRIEŠ 

Pamėginkite surasti 
reikiamą vamzdį, kiek 

laiko tam prireiks?

PO →
O kaip čia?
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FASONINIŲ 
DETALIŲ DARBO 

ZONA

← PRIEŠ 

Daug nereikalingų 
daiktų, spintų?

PO →
Pagal srautą, žymiai 

patogesnė vieta, netoli 
vamzdžių pjovimo 

proceso?
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SANDĖLYS

← PRIEŠ 

Neaišku kur ir kas yra?

PO →
Kiekvienas daiktas turi 

savo vietą?
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SUVIRINIMAS

Situacija 
PRIEŠ
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SUVIRINIMAS

Situacija 
PO
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UŽPYLIMO 
VIETA

← PRIEŠ 

Daug visko?

PO →
Mažesnė ir aiškesnė 

darbo zona?
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Daug vietos darbo zonose, įrankiai po ranka
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← PRIEŠ 

PO →

30

MECHANINIO APDIRBIMO 
BARAS
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Tolimesni žingsniai

- Darbo vietų 
standartizavimas

- Darbuotojų mokymas ir 
įtraukimas

- Srautų sukūrimas
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