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MŪSŲ TIKĖJIMAS – „SVEIKAS PROTAS“ 
Apribojimų teorija (TOC - Theory of Constraints) yra vadybos metodika 

sukurta Dr. Eliyahu Goldratt.  

TOC padeda vadovams nuspręsti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ką pakeisti? 

Į ką pakeisti? 

Kaip įvykdyti pokytį? 

Įmonių taikančių Apribojimų teoriją pasiekimai rodo, kad tai  

pažangiausia organizacijų valdymo metodologija pasaulyje. 

NIEKAS NEPLANUOJA NESĖKMĖS,  

TAČIAU DAUGELIUI NESISEKA PLANUOTI 

PROCESŲ ANALIZĖ 

ĮGYVENDINIMO PROCESAS YRA DALIJAMAS Į TRIS DALIS:  

1. ANALIZĖ - PLANAVIMAS 

2. REALUS ĮGYVENDINIMAS (DIEGIMAS) 

3. STABILIZAVIMAS 

http://www.toc.lt/
mailto:info@toc.lt
https://www.youtube.com/watch?v=dtjTVwd8x-4&t=11s
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Dažnai sutinkamos problemos įmonėse... 

ar tai ne apie Jus? 
 

 Netolygus pajėgumų užkrovimas: tai nespėjam, tai prastovim; 

 Neretai klientai keičia norus užsakymo vykdymo metu; 

 Prastėjanti reputacija rinkoje, vienintelis konkuravimo įrankis – kaina ir nuolaidos; 

 Pasitaiko kokybės problemų; 

 Neretai tenka keisti pažadėtą užsakymo įvykdymo datą; 

 Ne viskas vyksta pagal planą, tenka pastoviai perplanuoti; 

 Užsakymų prioritetai kinta tarp „skubus“, „labai skubus“, „mesk viską, daryk šitą“; 

 Sudėtinga sekti užsakymo vykdymo procesą ir planuoti pabaigą; 

 Gamyboje daug “netikėtumų”: įrangos gedimai, tiekimo problemos, darbuotojų 

ligos ir kt.; 

 Pusgaminiai dažnai pasimeta gamyboje, nėra kur jų sandėliuoti; 

 Pritrūksta žaliavų ir komplektuojančių medžiagų - vienų detalių per daug, kitų trūksta; 

 Kartais tiekėjai vėluoja pristatyti medžiaga/prekes pažadėtu laiku; 

 Dažnai nėra aiškūs darbų prioritetai, vadovai turi pastoviai „gesinti gaisrus“; 

 Tenka dirbti viršvalandžius, siekiant įvykdyti užsakymą laiku; 

 Užsakymai vėluoja dėl broko taisymų ir perdarymų, perteklinės ruošinių atsargos 

darbo vietoje; 

 Pradėjus vykdyti užsakymą, tenka imtis kito dėl trūkstamos informacijos ar detalių 

trūkumo (blaška); 

 Reikšmingą laiko dalį darbuotojai išeikvoja pridėtinės vertės nekuriančiai veiklai; 

 Neaišku, kokias įvykdymo datas žadėti klientui, pardavėjai dažnai pažada 

„nerealias“ datas… 

  

 

 

 

Analizės metu apibrėžiama esama situacija, nustatomos 

gerintinos vietos, iškeliami išmatuojami tikslai bei 

sudaromas trumpalaikių bei ilgalaikių pokyčių veiksmų 

planas su rekomendacijomis. 

Daugelį trumpalaikių pokyčių įmonės sugeba įgyvendinti pačios be 

konsultantų pagalbos ir jau per pirmuosius 3 mėnesius pajaučia 

ženkliai pagerėjusius įmonės rezultatus. 

http://www.toc.lt/
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PROCESŲ EFEKTYVUMO DIDINIMO 

ANALIZĖS TURINYS: 

 

1. Įmonės pagrindiniai rodikliai ir jų dinamika; 

2. Problemos (nepageidaujamos pasekmės), su kuriomis susiduria 

įmonė bei nustatytos kertinės priežastys; 

3. Išanalizuoti pagrindiniai procesai ir pateiktos tobulinimo 

rekomendacijos: 

 Klientų suradimo procesas;  

 Pardavimo procesas;  

 Gamybos procesas;  

 Tiekimo procesas; 

4. Identifikuotas pagrindinis įmonės apribojimas bei įvertintas jo 

išnaudojimo lygis; 

5. Rekomenduoti pagrindiniai procesų stebėjimo rodikliai; 

6. Pateiktos efektyvumo didinimo rekomendacijos: 

 Greiti pokyčiai (iki 3 mėn.); 

 Ilgesnio periodo pokyčiai (3-6 mėn.); 

 Pokyčių finansinė nauda.  

7. Įvertinta tikėtina pokyčių nauda; 

8. Pokyčių veiksmų sekos (projekto) planas. 
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NA, O DABAR KVIEČIAME SUSITIKTI IR KARTU 

PASIŽIŪRĖTI, KUR DAR GALITE TOBULĖTI 
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