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PRANEŠIMAI. 2018-11-08, LITEXPO

08:30

Registracija ir pasitikimo kava

08:30 - 09:00
salė 1.1

09:00
09:00 - 09:15

Konferencijos atidarymas
Laura Gerrits-Gedvilė
Hubertas Petružis

salė 1.1

09:15
09:15 - 09:45

KAIP LEAN PRAKTIKUOJANČIOS ĮMONĖS VIS DAR RIBOJA SAVO POTENCIALIĄ?
Pranešimas anglų kalba su sinchroniniu vertimu į lietuvių kalbą

• Jaunos entreprenerės istorija ir praradimai
• Kaip vadovų sprendimai riboja verslo augimą?
• Identifikuokime savo gremlinus ir praktikuokime Lean holistiniu būdu
Laura Gerrits-Gedvilė, holistinio Lean trenerė ir Improvement, UAB, įkūrėja (Lietuva)

salė 1.1

09:45
09:45 - 10:25

AR YRA GERESNIS KELIAS?
Pranešimas anglų kalba su sinchroniniu vertimu į lietuvių kalbą

• Kas atsitinka tvariam tobulėjimui, kai keičiasi lyderiai ar trumpalaikiai tikslai?
• Kaip sukurti idealius įrankius, kurie skatintų idealų elgesį ir kurtų idealius verslo rezultatus?
• Ką turime omenyje kalbant apie eksploatavimą ar tyrinėjimus ir kas atsitinka, jei mūsų sistemos
nėra susietos su principais?
Steve Nicoll, verslo meistriškumo treneris (angl. business excellence coach) (Jungtinė Karalystė)
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10:25
10:25 - 10:55

KAM LIPTI Į KLIENTO BATUS, JUK EILINIAI GERIAUSI METAI
• Lūžio taško istorija
• 4-ios dienos kliento batuose: patyrimai
• Netradicinių sprendimų radimas ir išmoktos pamokos
Vytautas Turonis, Mano Būstas, UAB, generalinis direktorius (Lietuva)

Konferencijos ORGANIZATORIAI:

10:55
10:55 - 11:25

kavos pertrauka

salė 1.2

11:10
11:10 - 12:25

PRATYBOS 1: LEAN SIX SIGMA: “KLIENTO BALSAS” (VOICE OF THE CUSTOMER)
VEIKLOS EFEKTYVUMUI DIDINTI
Šios pratybos Jums, jei kyla panašūs klausimai:
• Kaip tinkamai pagaminti gaminį, jį parduoti ir uždirbti?
• Kur padaromos didžiausios klaidos procesinėje grandinėje KLIENTAS - ĮMONĖ?
• Kas iš tiesų priverčia keistis - vidinis motyvas ar kažkas kitas, esantis už įmonės ribų?
• Kaip pakeisti situaciją, kad įmonės padaliniai nekovotų tarpusavyje?
• Kodėl įmonės vadovai ir darbuotojai nemato to, ką mato Lean’istas?
Gintaras Vyšniauskas, Lean ekspertas ir Lean mokymo centro steigėjas
Erlandas Jakubonis, Lean Mokymo Centro treneris

salė 1.1

11:25
11:25 - 11:55

SUDĖTINGA LEAN KELIONĖ AVIACIJOJE
• „Užkonservuotas“ aviacijos remonto pasaulis: kaip užtikrinti saugumą, atitikti reglamentavimą,
apsisaugoti nuo nepatikrintų pokyčių, bet auginti efektyvų ir sėkmingą verslą?
• Tamsioji pokyčių taikymo organizacijoje dalis: istoriškai susiklostę įpročiai, „nepakeičiami“
darbuotojai ir greitų sprendimų slenksčiai.
• Tikslas „darniai ir sėkmingai veikianti organizacija, vedama laimingų ir įsitraukusių žmonių“
išbandomas kasdienybe. Tarpinio kalibravimo poreikis.
Žilvinas Lapinskas, įmonės FL Technics, UAB, vadovas (Lietuva)

salė 1.1

11:55
11:55 - 12:25

AKISTATA SU KLIENTU – LEAN KELIONĖS PRADŽIA, NELEIDŽIANTI SUSTOTI
• Mes puikiai (ne)pažįstame savo klientą!
• Mes nuolat su juo bendraujame ir jį (ne)girdime!
• Klientui su mumis bendrauti (ne)patogu ir (ne)paprasta – juk mes daug darome, kad taip (ne)
būtų!
Egidijus Klimašauskas, StrongPoint, UAB, finansų direktorius (Lietuva)

12:25
12:25 - 13:25

pietūs

Konferencijos ORGANIZATORIAI:

13:25
13:25 - 14:05

salė 1.1

DIDELIS, AKLAS IR KVAILAS LEAN DRAMBLYS
Pranešimas anglų kalba su sinchroniniu vertimu į lietuvių kalbą

• Skirtumas tarp tradicinės vadybos ir Lean mąstymo organizacijose
• Kaip pasireiškia efektas klientams ir pačioms organizacijoms?
• Kaip tai pasireiškia darbuotojų elgsenoje ir organizacijai?
Jan Heijneman, Lean ekspertas, konsultantas ir treneris (Nyderlandai)
Patrick van Dijk, Lean ekspertas, konsultantas ir treneris (Nyderlandai)

13:25
13:25 - 14:50

salė 1.2

PRATYBOS 2: „KAIZEN IR PARTIJOS DYDŽIO ĮTAKA GAMYBOS PROCESUI“
Pratybos skirtos norintiems:
• Susipažinti su šiais pamatiniais Lean sprendimais, kaip: Kaizen, vidaus logistika,
darbo vietų išdėstymo optimizavimas, procesų matavimai ir analizė, gaminių partijos
dydžio mažinimas, vieno vieneto srautas.
• Praktiškai išbandyti šių sprendimų veikimą modeliuojant įvairias gamybos proceso situacijas
• Įsitikinti kertinio Lean principo - vieno vieneto srauto taikymo efektyvumu
• Pajausti komandos ir asmeninį veiklos tobulinimo potencialą
Gintaras Vyšniauskas, Lean ekspertas ir Lean mokymo centro steigėjas
Madajus Misevičius, Lean Mokymo Centro treneris

14:05
14:05 - 14:35

salė 1.1

LEAN: TIKSLAS AR KELIONĖ
• Sėkmių ir nesėkmių istorijos
• Kodėl jie nesupranta?
• Kodėl mūsų gyvenime neliko žodžio “Lean”
Lina Raulinavičienė, Aurika, UAB, marketingo vadovė (Lietuva)

14:35
14:35 - 15:05

15:05
15:05 - 15:45

kavos pertrauka

salė 1.1

KODĖL DAUG VEIKLOS PATOBULINIMŲ NEDUODA FINANSINIŲ REZULTATŲ?
Pranešimas anglų kalba su sinchroniniu vertimu į lietuvių kalbą

• Kodėl taip sunku pamatuoti realius Lean patobulinimus finansuose?
• Trys veiklos rodikliai
• Kodėl esame tiek apsėsti inventoriaus ir gamybos laiko?
• Srauto ir tradicinės apskaitos principai
John Darlington, “Value Flow Consulting Limited” įkūrėjas ir direktorius; Buckingham
Universiteto verslo gerinimo katedros vedėjas (Jungtinė Karalystė)
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salė 1.1

15:45
15:45 - 16:15

KODĖL NESISUKA PDCA RATAI
Pranešimas anglų kalba su sinchroniniu vertimu į lietuvių kalbą

• Kodėl neveikia minkštieji rodikliai arba faktinių duomenų svarba problemų analizėje
• Automatizuotas monitoringas - gyvybiškai svarbus instrumentas nuolatiniame tobulinime
• Sėkmes istorijos - įspūdingas „žemai kabančių obuolių derlius“
Andrius Gudaitis, srauto architektas, Proginta, UAB, steigėjas ir vadovas (Lietuva)

salė 1.1

16:15
16:15 - 16:55

DANIJOS VIEŠOJO SEKTORIAUS LEAN KELIONĖ
• Trys LEAN bangos Danijos viešajame sektoriuje
• Patirtis su sunkumais ir iššūkiais
• Patarimai ir gudrybės išmokti LEAN kelyje
Pristatymas grindžiamas Deloitte patirtimi dirbant su LEAN Danijos viešajame sektoriuje daugiau nei 10 metų.

Kristoffer Rudkjær, buvęs vyriausybės tarnautojas, atsakingas už LEAN Danijos imigracijos
Tarnyboje; Deloitte Denmark vadovas (Danija).

salė 1.1

16:55
16:55 - 17:35

SĖKMINGAS POKYTIS SUDĖTINGOSE APLINKOSE: tinkamų įrankių pasirinkimas
tinkamam darbui tinkamu laiku
Pranešimas anglų kalba su sinchroniniu vertimu į lietuvių kalbą

• Pokyčių ir inovacijų “sėkmės DNR” yra suprasti kompleksiškumą.
• “Pokyčių navigatorius” - priemonė, leidžianti pamatyti visas problemas ir jų sprendimus.
• Nesėkmingų pokyčių atvejai ir keletas netikėtų sėkmės istorijų.
Darell Mann, inovatorius, konsultantas, problemų sprendėjas (Jungtinė Karalystė)

salė 1.1

17:35
17:35 - 17:50

Baigiamasis žodis ir loterijos laimėtojo paskelbimas
Laura Gerrits-Gedvilė
Hubertas Petružis

Konferencijos ORGANIZATORIAI:

DIRBTUVĖS (angl. WORKSHOPS). 2018-11-07,
LEAN MOKYMO CENTRAS, JERUZALĖS g. 59, ir
UAB „SOLI TEK CELLS“, MOKSLININKŲ G. 6A
13:30 - 14:45 pervažiavimas į UAB „SOLI TEK CELLS“ įmonės patalpas

09:00
09:00 - 17:00

Gamyba takto laiku - reali patirtis
• Lean ekskursija: gamybos apžiūra ir praktinis susipažinimassu Lean ir
takto sprendimais
• Pratybos: surinkimo proceso organizavimas ir valdymas takto laiku
• Rezultatų analizė ir aptarimas, proceso patobulinimų įgyvendinimas, tolimesnių
proceso patobulinimų įžvalgos
Gintaras Vyšniauskas, Lean ekspertas ir Lean mokymo centro steigėjas (Lietuva)
Hubertas Petružis, Lean konsultantas, Lean profesionalų asociacijos direktorius (Lietuva)

Konferencijos ORGANIZATORIAI:

DIRBTUVĖS (angl. WORKSHOPS). 2018-11-09, LITEXPO
salė 1.2

09:00
09:00 - 17:00

TWI (training within industry)
Dirbtuvės anglų kalba

• Does your company have a need to develop fast competencies and skills of your people? Do
you seek for the innovational and simple skills training process? If yes, then this workshop is
designed for you.
• TWI (training within industry), simulation based workshop is designed for anyone who wants
to discover a new way to train, how to really motivate people to engage with the process,
how to extract the key skills locked in your staff, and how to keep it going.
Mike Brett, experienced Lean Practitioner, currently working as a Divisional Continuous
Improvement Manager in the Food Manufacturing sector (United Kingdom)

salė 1.3

09:00
09:00 - 17:00

Change DNA – A Hands-On Exploration of the World’s Most Effective
Change & Innovation Tools
Dirbtuvės anglų kalba

• A Crash Course in Complex Systems – if we don’t understand complexity we will most likely fail
• Problem Definition: Customers Want Outcomes – Outcome Mapping Tool and Outcome Mapping Exercise
• Managing Complexity – Perception Mapping Tool
• 40 Inventive Principles and Inventive Principles Exercise
Darrell Mann, innovation author, consultant, problem solver, problem finder (United Kingdom)

salė 1.4

09:00

Lean Accounting for CEO‘s, CFO‘s and COO‘s

09:00 - 17:00

Dirbtuvės anglų kalba

• What are the best global measures for the business?
• Managing Processes with Dependent Variables: two views of the manufacturing process
• A real life example of how to use the Flow Accounting Principles to design a connected set of
performance measures with two following case study materials
• How to design the value stream profit and loss account? Examples of the typical decisions
organizations face and how to measure their impact on the bottom line.
John Darlington, founder and Managing Director of Value Flow Consulting Limited, a UK based
management consulting firm; Head of Department for Business Improvement Science and Lean
at University of Buckingham (United Kingdom)
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