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Pradėjus gaminti naujus gaminius jų turima įranga nebegalėjo 
susidoroti su užduotimi be papildomo žmogaus darbo. Metų idėjos 

autoriai pažvelgę į šią problemą kitu kampu rįžosi patobulinti jau 
turimą įrangą ir tai  

padėjo atlaisvinti papildomą darbuotoją, 

kuris gali savo darbo laiką išnaudoti produktyviau, o įmonė kasmet 
sutaupo kelias dešimtis tūkst. eurų.

Metų Kaizen 2017”

“
wow





Similarly, we need to acknowledge that our traditional ways of teaching 

lean methods through workshops and explaining our ideas 

through workbooks are at a point of 

DIMINISHING RETURNS
Jim Womack,  
Founder and Senior Advisor,  
Lean Enterprise Institute 

29 August 2017

”
“





KAIP?
tikslas

dabartinis lygis

praeitis šiandien ateitis



kitiems  
ženkliai  
padeda?

KODĖL LEAN… 

vieniems 
nesuteikia  
proveržio? 



KODĖL 



Taiichi Ohno mus 
suklaidino 

TYČIA1 





(1) Efektyvumo pagerinimas 
turi prasmę tik, jei nulemia 

mažesnius kaštus…



(2) …todėl darbo jėgą reikia 
sumažinti apkarpant 

perteklinius pajėgumus…





(3) …pasirodo, plaukiojanti 
perteklinė darbo jėga yra dalis 

TPS…



(4) …o vadovybės atsakomybė - 
perteklinę darbo jėgą identifikuoti ir 

efektingai išnaudoti…



(5) …ir kuo didesni paklausos 
svyravimai, tuo daugiau 

perteklinės darbo jėgos bei 
pajėgumų PRIVALO būti!



Norite būti tokie, kaip Toyota?  
Šekite dar vienus spąstus!



(6) …nepamirškite stengtis 
išspausti dar daugiau laisvų 

pajėgumų. Gal prireiks!



Vakarų kultūrai 
labiau rūpi 
įrankiai, nei 
filosofija

2 



Paslydom ant 
kaštų mentaliteto3 



2006 “One of the ramifications of 
concentrating on cost 
reduction is that almost all 
initiatives to foster a process of 
on-going improvement quickly 
reach a point of  
DIMINISHING RETURNS  
and as a result many 
deteriorate to lip service.”

Eli Goldratt

Source: Standing on the shoulders of Giants



Management Attention
Ohno’s direction

Goldratt’s direction



"Vilniaus baldų" sėkmės istorija.  
Efektyvumo logika: milijoną lengviau 
sutaupyti nei uždirbti. 

Pranešėjas: Rimantas Vaitkus, CEO



If COST reduction  
is the goal… 
…let’s use  
COST accounting!



Kieno idėja yra  
COST ACCOUNTING? 
Tikrai ne Taiichi Ohno



(7) Pertekliniai pajėgumai, 
naudojant prastovinčius 
įrenginius ir žmones, yra 

nemokami…



(8) …suvok savo pajėgumus ir 
išlošimą/pralaimėjimą žinosi 

nestudijavęs kaštų.



price

profit

Totally Variable Cost

Fixed Cost (Operating Expense)

1920 1960 2018



KODĖL 



Kodėl Toyotai “pasisekė” su Lean



Kodėl Toyotai “pasisekė” su Lean

Ilgas produkto gyvavimo ciklas: 
produktai (automobilių modeliai) 
keičiasi ne dažniau nei kas 12 mėn. 

stabili paklausa, tenkanti produktui 

stabilus bendras pajėgumų užkrovimas



Dauguma kompanijų 
posovietinėje erdvėje 
valdomos taip prastai, kad 
bet koks įrankis suteiks 
naudą. Bet koks.

1 



Atsitiktinai pataikyta į 
vidinį apribojimą, o Lean 
puikiai jį išnaudojo2 



Eli Goldratt atliktas vertimas

Goal: money now and in the future (5 Focusing Steps)
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Eli Goldratt atliktas vertimas

Goal: money now and in the future (5 Focusing Steps) 

Balance flow, not capacity  
(“a resource standing idle is a major waste”) 

An hour saved at non-bottleneck is a mirage 

Cost Accounting is enemy Nr. 1 of productivity



tikslas

dabartinis lygis

praeitis šiandien ateitis

5 pasiūlymai  
(mes jau baigiam)



Griežtai laikytis  
"4 basic concepts of 
flow" 
Improve flow is a key 

Prevent overproduction 

Local efficiencies must be abolished 

Focusing process to balance flow

1/5 



Lean filosofija yra 
nuostabi!  
Read more books! 2/5 



Atsisakyti kaštų 
apskaitos verslo 
sprendimuose

3/5 



Kontroliuoti 
kaštus, bet 
fokusuotis į 
pardavimus

4/5 



Nustatyti tikrąjį 
nuolatinio 
tobulėjimo tikslą! 

5/5 



Follow-up full kit
Pranešimo skaidrės 

The Bible of the Toyota Production System (Taiichi Ohno, 1978) 

Standing on the shoulders of the Giants (Eli Goldratt, 2006)

Kontaktai: 

Gediminas Balodas (gediminas@focusate.eu) 

Mindaugas Voldemaras (mindaugas@tocsm.com)
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