
VERSLO MITAI 2017 

5 VERSLO SISTEMINIMO ŽINGSNIAI. PRAKTINIAI PAVYZDŽIAI. 
Nerius Jasinavičius, Verslo pelningumo ir efektyvumo konsultantas 

DALYVIŲ REGISTRACIJA 

PRIVALOMA KARO TARNYBA IR VERSLAS - KLIUVINYS AR GALIMYBĖ? 

Daniel Lupshitz, Izraelio kariuomenės rezervistas gyvenantis Lietuvoje 

09.45 

BUHALTERIS - NE VMI AGENTAS. Lina Brusokienė, IĮ „Uglė“ savininkė ir vadovė  11.30 

12.30 

KAIP PASIEKTI TAI, KO NORI: MITAI VERSLE IR GYVENIME. 
Karolis Verbliugevičius, „Matančios rankos“ vadovas, knygos “Viskas yra įmanoma” autorius 

13.30 

PIETŲ PERTRAUKA 

10.30 

ATSPAUSDINTA PATIRTIS. Saulius Mudėnas, „KOPA“, UAB generalinis direktorius 11.00 

KAVOS IR KONTAKTŲ SUDARYMO PERTRAUKA 

LAIMI NE TAS, KAS NEGRIŪNA. LAIMI TAS, KAS GREIČIAUSIAI ATSIKELIA. 
Andrius Užkalnis, knygų ir straipsnių autorius, laidų vedėjas, verslininkas.  

15.30 

KONFERENCIJOS UŽDARYMAS, APIBENDRINIMAS 

Nerius Jasinavičius, Verslo pelningumo ir efektyvumo konsultantas 

16.30 

17.00 DISKUSIJŲ PRATĘSIMAS PRIE VYNO TAURĖS 

DIDŽIULĖ KONKURENCIJA - NE PROBLEMA.  
Ramutė Meškelienė, UAB REAVITA bendrasavininkė ir vadovė. 

14.00 

15.00 KAVOS IR KONTAKTŲ SUDARYMO PERTRAUKA 

PROGRAMA, BALANDŽIO 28 D., penktadienis 

09.00 

08:30 

SĖKMINGŲ PARDAVIMŲ ABC – KO IŠMOKOME IŠ SAVO KLAIDŲ? 

Robertas Gervelis, UAB Kreiner savininkas ir vadovas 

12.00 

KAIP ĮVESTI NAUJUS PRODUKTUS Į RINKĄ, NETURINT DIDELIO BIUDŽETO? 

Martynas Šaikus, Rinkodaros ekspertas, „MoneyClub“ bendraįkurėjas 

14.30 



Dr. Eli Goldratt, Apribojimų teorijos pradininkas ir populiaraus verslo romano „Tikslas“ autorius,  
pareiškė, kad mūsų labiausiai apribotas išteklius (mūsų „butelio kakliukas“) – tai ne laiko, ne  
informacijos ar netgi ne pinigų trūkumas, o - mūsų dėmesys. 

Tai yra labai paprasta, nes daug dalykų, kurie mums reikalingi ar gali duoti naudą - reikalauja mūsų 
dėmesio (ir namie ir darbe) – ir tas reikalingas dėmesio kiekis visada viršys mūsų galimybes. 

Neišspręsti klausimai, lūkesčių ir realybės skirtumai bei konfliktai namie ir darbe – tai problemų  
rinkinys, kuris gali pakibti virš mūsų kaip "tamsūs debesys" ir dar labiau iššvaistyti mūsų ir taip  
apribotą resursą – mūsų dėmesį. Negana to, dar ir neigiamai veikiant mūsų laimės jausmą,  
harmoniją ir gebėjimą siekti mums svarbių tikslų. 

Kodėl daugelis Smulkaus ir Vidutinio verslo savininkų-vadovų net ir suvokdami apie būtinybę  
daugiau dėmesio skirti ne Specialisto, o Vadovo ir Verslininko darbams, vis tiek neskiria dėmesio verslo sistematizavimui ir vystymui. 
Jie ir toliau sukasi savo įprastoje rutinoje kaip žiurkėnai savo rate. Nekeičiant savo elgsenos nebus ir kitokių rezultatų, o  
nepasitenkinimas tik labiau stiprės. 

Legendinis Intel kompanijos vadovas Andy Grove vienam profesoriui pasakė: „Tu toks naivus akademikas. Aš tavęs klausiau 
kaip tą padaryti, o tu man pasakoji, ką aš turiu daryti. Aš žinau ką turiu daryti. Aš tik nežinau kaip tą padaryti“. 

Paskirkite vieną dieną tam, kad suprasti kas sąlygoja tą konfliktą tarp Keistis ar Nesikeisti, konfliktą tarp Būti geru specialistu ir Tapti 
geru Vadovu-Verslininku. Seminaro metu jūs nustatysite savo įpročius, įsitikinimus, prielaidas, kurios trukdo iš Amatininko tapti  
Verslininku. Taip pat per seminarą sužinosite ne tik ką reikia pakeisti savo kasdieninėje veikloje, bet ir KAIP tą padaryti. Kaip  
užtikrinti, kad jūsų labai aktyvioje ir užkrautoje dienotvarkėje atsirastų laiko daryti svarbiems (nors ir neskubiems) verslo statymo ir 
vystymo darbams. 

SEMINARĄ VEDA: Nerius Jasinavičius, verslo pelningumo konsultantas 

I: KEISTIS AR NESIKEISTI? 

Mokymų turinys: 

• Pagrindiniai verslo procesai 

• Procesų aprašymo taisyklės, būdai, formos ir pavyzdžiai 

• Tobulinimo metodikų LEAN ir TOC procesai (pvz. Kaizen procesas, 5S procesas, S-DBR  
procesas, POOGI procesas ir kiti), bei jų taikymas 

• Praktinė procesų apsirašymo užduotis 

• Praktinių užduočių pristatymai 

• Klausimai-atsakymai 
 
Mokymų nauda: Dalyviai įgis žinių apie įmonės procesų valdymą, jų vizualizavimą (nuo ko pradėti 
ir kaip tai atlikti). Susipažins su pagrindiniais LEAN ir TOC metodų taikymo principais įmonės  
veikloje bei procesų tobulinime. Praktinės užduoties metu, prižiūrint lektoriams, dalyviai susidėlios ir  
apsirašys savo veiklos procesus, kurie taps aiškūs ir paprasti. 

 
Šio seminaro tikslas - supažindinti mokymo dalyvius su Apribojimų teorijos (TOC) ir LEAN verslo 
valdymo metodikomis, paaiškinti jų privalumus ir trūkumus bei parodyti, kaip pritaikyti konkrečius 
metodus įmonės veikloje. Mokymo metu bus pateikti praktiniai sprendimai ir pavyzdžiai, kaip  
pritaikyti Apribojimų teorijos (TOC) ir Lieknos gamybos (LEAN) principus įmonės valdyme. 

 
Mokymai skirti įmonių vadovams, darbuotojams ir specialistams, kurie nori išsamiau susipažinti su 
populiariausiomis ir efektyviausiomis verslo valdymo metodikomis (TOC ir LEAN) bei siekia suprasti 
kokius metodus būtų naudingiausia įsidiegti savo įmonėje. 

 

SEMINARĄ VEDA: Justinas Sinkevičius ir Renaldas Akulavičius, TOC ir LEAN specialistai 

II: KAIP AIŠKIAI APSIRAŠYTI VERSLO PROCESUS TAIKANT TOC IR LEAN? PRAKTINIS SEMINARAS. 

09.30 - Registracija, rytinė kava 

10.00 - Mokymai 

12.30 - Pietūs 

13.30 - Mokymai 

15.00 - Pertraukėlė 

15.30 - Mokymai 

17.00 - Atsisveikinimas  

SEMINARAI VYKS: 

Holiday Inn Vilnius viešbutyje: 

Šeimyniškių g. 1, Vilnius 

 

REGISTRACIJA: registracija@toc.lt  

www.amver.lt/verslomitai 

PRAKTINIAI SEMINARAI 

BALANDŽIO 29 D., šeštadienis 

SEMINARŲ DIENOTVARKĖ: 

mailto:registracija@toc.lt?subject=REGISTRACIJA%20VERSLO%20MITAI
http://www.amver.lt/verslomitai

