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“LEAN simulācija” 
Ražošanas procesu optimizācijas simulācija 

LEAN simulācija ir praktisks apmācību instruments, kas fokusējas uz ražošanas optimizāciju, panākot 
klienta gandarījumu par Jūsu sniegto pakalpojumu. 

Galvenie Ieguvumi 
• Sapratne par to kā LEAN procesi palīdzēs sasniegt klientu gandarījumu, kompānijas efektivitāti un 

apmierinātību ar savu darbu. 
• Redzējums par to kā LEAN principi varētu tikt ieviesti simulācijas dalībnieku darbavietās ikdienā. 
• Sapratne par LEAN sastāvdaļām 

o Procesu uzlabošana, 
o Nepārtraukta plūsma 
o Darba slodžu balansēšana, 
o Informācijas plūsma, 
o „Pull” sistēma, 
o Vizuālās kontroles sistēma (kanbans). 

Mērķauditorija 
• Ražošanas uzņēmumu vadītāji vai ražošanas procesa vadītāji. 

 

Simulācijas gaita 
• Dalībnieki mazās komandās ierobežota laika apstākļos no mini-konstruktora pēc klienta pieprasījuma 

būvē 12 dažādus produkcijas veidus. Simulācija sastāv no 5 posmiem, pēc katra posma dalībnieki 
saņem atgriezenisko saiti un tiek analizēti darbības rezultāti. Pēc tam seko teorijas bloks par LEAN 

principiem, ko dalībniekiem uzreiz jāpielieto nākošajā. 
• Simulācijas darbības un palīgmateriāli ir izstrādāti ar mērķi virzīt tās dalībniekus caur tādu strukturētu 

mācību procesu, kas ietver: 1)Aktivitātes 2) Atgriezenisko saiti 2) Secinājumu implementēšanu 

turpmākajā mācību procesā 
1. posms. Haoss 
• Mācību pieturpunkti, kas atrodami pirmajā posmā: 

o Efektīgs izkārtojums 
o Produkta specifikācijas sapratne 
o Produkta kvalitātes nodefinēšana 
o Izejmateriālu pārpalikumu menedžēšana 

• Piemērs jautājumam no pirmā posma pārskata lapas: 
o Vai tas jums būtu palīdzējis pārrunāt pasūtījuma apstrādi pirms tam ar klientu? Ja tā, tad 

kāds būtu šādu sarunu mērķis? 
2. posms. Partija 
• Mācību pieturpunkti, kas atrodami otrajā posmā: 

o Komunikācija ar klientu 
o Efektīva komponentu glabāšana un atrašana 
o Problēmas ar partijas izgatavošanu 
o Iekšējā komunikācija 
o Prioritāšu noteikšana 

• Piemērs jautājumam no otrā posma pārskata lapas: 
o Otrā posma laikā radās daudz izejmateriālu pārpalikumu. Kas tika izniekots un kāpēc radās 

pārpalikums? 
3. posms. Pull sistēmas 
• Mācību pieturpunkti, kas atrodami trešajā posmā: 

o Procesa izstrāde atbilstoši tirgus pieprasījumam 
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o Vizuālo materiālu un „Pull” sistēmu pielietojums 
o Īsāka sagatavošanās laika ieguvumi 
o Vispārējās kapacitātes plānošana 
o Slodzes izlīdzināšana un tās balansēšana 

• Piemērs jautājumam no trešā posma pārskata lapas: 
o Salīdziniet darba slodzi dažādās jomās. Cik labi tās bija sabalansētas? Vai tika novērotas 

šaurās vietas? 
4. posms. Plūsma 
• Mācību pieturpunkti, kas atrodami ceturtajā posmā: 
• Kā tikt galā ar mainīgām klientu vēlmēm 

o No „Kanbans” atšķirīgas formas ? 
o Viengabala plūsmu un attiecīgo dokumentāciju sistēmas 
o Komandas darbs un spēja pielāgoties 
o Skaidra pienākumu nodefinēšana 

• Piemērs jautājumam no ceturtā posma pārskata lapas: 
o Ja jūsu klientu pieprasījums četrkārtotos, kas būtu ieguvumi un zaudējumi, ja: palielinātu 

darbinieku skaitu pie esošajām darba stacijām (sadalot darbu), jeb ja nodarbinātu vairākas 

darba stacijas paralēli. 
5. posms. Piegādes ķēde. 
• Mācību pieturpunkti, kas atrodami piektajā posmā: 

o Klienta/piegādātāja attiecības 
o Izvairīšanās no komponenšu iztrūkuma 
o Komponenšu piegādes vienkāršošana 
o Piegāžu ķēdes informācijas plūsma un ierobežojumi 

• Piemērs jautājumam no piektā posma pārskata lapas: 
o Kā jūsuprāt efektīva jauno principu ieviešana caur LEAN simulāciju uzlabotu sekojošo: 

� Klienti 
� Kompānijas 
� Darbinieki 
� Piegādātāji 

Beidzamais etaps 
• Visi LEAN simulācijas posmi iedrošina dalībniekus domāt patstāvīgi un izaicina pārskatīt esošās 

idejas, paņēmienus un uzvedības. 
o Tas savukārt palīdz dalībniekiem pārdomāt LEAN sistēmas principu pielietošanu. 
o Tas fokusē uzmanību uz dalībnieku darba telpu, lai atklātu vājos posmus un parādītu kā 

LEAN principi jums palīdzētu. 
• Jautājuma piemērs. 

o Atceroties šodienas apmācības, ja jums būtu iespēja izstrādāt jūsu darba vietu no nulles, kas 

būtu galvenās lietas uz ko jūs koncentrētos? 

 

Apmācību materiāli: 
• Dalībnieki saņem apmācību materiālus stratēģiju analīzei, izdara piezīmes par notiekošo un izstrādā 

plānus nākotnes attīstībai. 
Simulācijas ilgums: 8 stundas 


