2015.gada 29.-30.oktobrī tiek organizēts apmācību kurss:
„Lean Six Sigma – precīza un ekonomiska vadība”
Sadarbībā ar pieredzējušiem lektoriem no SIA „Agile&CO” 2015.gada 29.-30.oktobrī tiek
organizēts apmācību kurss „Lean Six Sigma – precīza un ekonomiska vadība”.
Kursa mērķis:
„Lean Six Sigma” metodoloģijas principu apgūšana organizācijas procesu norises un darbības
efektivitātes uzlabošanai ierobežotu resursu apstākļos.
Kursa ilgums:
2 dienas (16 stundas).
Kursa apraksts:
Kursa ietvaros tiek apskatīti Lean Six Sigma pamata principi no organizācijas vadības, pārmaiņu
vadības, audita skatu punkta, kā arī tiek praktiski demonstrēta Lean Six Sigma metodoloģija
sistemātiskai organizācijas procesu optimizācijai un izmaksu samazināšanai.
Lean Six Sigma ir ļoti precīza, uz datiem balstīta metodoloģija ar 5 fāzēm un konkrētiem rīkiem,
kurā ikviena darbība ir vērsta uz sistemātisku procesu optimizāciju un izmaksu samazināšanu.
Metodes pamatprincipi ir: mērīšana, vērtību nepievienojošo darbību izskaušana, kļūdu un
defektu skaita samazināšana, procesu plūsmas sakārtošana, problēmu cēloņu (ne tikai seku)
novēršana. Kurss tiek balstīts uz SPID (Saprast, Plānot, Ieviest, Darbināt) pieeju, dodot iespēju
kursa klausītajiem vairāku iterāciju laikā pārveidot simulētu uzņēmumu no neefektīva
tradicionāla stāvokļa, uz augti efektīva uzņēmuma nākotnes stāvokli, izmaiņu gaitā paaugstinot
darba produktivitāti 3-6 reizes, bet nemainot ražošanas uzstādījumus. Darba rezultāts tiek
novērtēts, piemērojot precīzi aprēķināmus un neapstrīdamus rezultāta rādītājus.
Ieguvumi:
Lean Six Sigma ir sistemātiska metode vērtību nepievienojošo darbību identificēšanai un
likvidēšanai, kā rezultātā:
45 – 75 %
 Uzlabota produktivitāte
25 – 55 %
 Samazinātas izmaksas
60 – 90 %
 Saīsināts darbību izpildes laiks
50 – 90 %
 Uzlabota kvalitāte (kļūdas, pārstrādāšana)
60 – 90 %
 Samazināti uzkrājumi
35 – 50 %
 Samazinātas telpu platības
50 – 90 %
 Saīsināts pakalpojumu/produktu piegādes laiks
Apmācību vadītājs:
Aigars Staks ir pieredzējis procesu optimizācijas konsultants, savas profesionālās darbības laikā
ieņēmis vadošos amatus starptautiskos uzņēmumos Microsoft un PriceWaterhouseCoopers,
nodrošinot stratēģijas un projektu vadības konsultācijas. Pasniedzējam ir akadēmiskā pieredze
optimizācijas jomā, starptautiskas sertifikācijas projektu vadības un risku vadības jomās, kā arī
praktiska pieredze savā īpašumā esošu ražošanas uzņēmumu darbības optimizācijā.
Kursa norise un laiks:
Kursa norises vieta – Rīga, RBS skola.

