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    Struktūrinių reformų ir kitų į viešosios politikos pokyčius orientuotų sisteminių darbų įgyvendinimui 

neretai pritrūksta sisteminio požiūrio į atliekamas veiklas, siekiamo tikslo identifikavimo, įsigilinimo į veiklos 

kokybę. Taip pat iššūkiu tampa rezultato nustatymas ir siekiamo rezultato matavimas, kaip atlikti vieną ar 

kitą veiklą efektyviau, kokybiškiau ir greičiau. 

    Siekiant sukurti viešojo sektoriaus veiklos valdymo sistemą leidžiančią nuolat gerinti vykdomų funkcijų 

kokybę, efektyviau tenkinti visuomenės ir kitų suinteresuotų šalių poreikius, efektyviau organizuoti 

valstybinio sektoriaus, savivaldos įstaigų veiklą, pradedamas įgyvendinti iš Europos Sąjungos struktūrinių 

fondų dalinai finansuojamas projektas - „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Akmenės 

rajono savivaldybėje“. 

   Projektu siekiama gerinti Akmenės rajone gyvenančių asmenų aptarnavimo viešojo valdymo institucijose 

kokybę ir didinti teikiamų paslaugų prieinamumą visuomenei diegiant LEAN metodologiją, sufokusuojant 

jos poveikį į socialinių ir švietimo paslaugų gerinimą. 

   Projekto apimtyje diegiami LEAN metodai:  

- Asaichi (siekiama nustatyti individualius kokybinius rodiklius, orientuotus į problemų šalinimą ir 

strateginių tikslų pasiekimą, kontroliuoti šių rodiklių pasiekimą, laiku identifikuoti ir šalinti 

problemas); 

- VSM Vertės srauto žemėlapis (siekiama išanalizuoti organizacijos vykdomus procesus, nustatyti vertę 

kuriančius ir vertės nekuriančius žingsnius); 

- VACA (siekiama išanalizuoti ir optimizuoti organizacijos vykdomus procesus); 

- PDCA (siekiama tobulinti veiklą, surasti esmines problemos atsiradimo priežastis ir numatyti 

veiksmus joms pašalinti); 

- Standartizuotas darbas (siekiama nustatyti geriausią praktiką, kaip atlikti konkretų darbą); 

- Kaizen (siekiama panaudoti visą darbuotojų potencialą organizacijos tobulėjimui). 

 

Projekto pradžia – 2020-03 

Projekto pabaiga- 2021-10 

Projekto vertė - 291.256,12 Eur, iš jų: 247.567,70 ES struktūrinių fondų lėšos ir 43.688,42 Eur SB lėšos. 

 

Projekto dalyviai: 

- Akmenės rajono savivaldybės administracija; 

- Socialinių paslaugų įstaigos: Akmenės rajono socialinių paslaugų namai ir Akmenės rajono paramos 

šeimai centras. 

- Švietimo įstaigos: Akmenės rajono Papilės Simono Daukanto gimnazija, Akmenės rajono Ventos 

gimnazija, Akmenės rajono Akmenės gimnazija, Akmenės rajono Kruopių pagrindinė mokykla, 

Akmenės rajono Dabikinės Vladimiro Zubovo mokykla, Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ 

progimnazija, Naujosios Akmenės Ramučių gimnazija, Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų 

švietimo centras, Naujosios Akmenės vaikų lopšelis darželis „Atžalynas“, Naujosios Akmenės vaikų 

lopšelis darželis „Buratinas“ (po rugsėjo 1 d. abu darželiai bus sujungti ir pavadinti Naujosios 

Akmenės ikimokyklinio ugdymo mokykla), Akmenės rajono Sporto centras, Akmenės rajono 

Ventos muzikos mokykla, Naujosios Akmenės muzikos mokykla (rugpjūčio 15d. abi muzikos 

mokyklos bus sujungtos ir vadinsis Akmenės rajono meno mokykla). 

 

Projekto LEAN metodų diegimą įgyvendina ūkio subjektų grupė:  

- UAB „Efektyvi vadyba“; 

- UAB „TOC“ sprendimai. 

 

Projekto LEAN metodų diegimo vadovas – UAB „Efektyvi vadyba“ direktorius Rokas Milovanovas. 

 


