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ORGANIZACIJOS VALDYMAS PER APRIBOJIMUS 

 

Šių mokymų metu: 

 - sužinosite apribojimų reikšmę įmonės strategijai,  

 - išmoksite per apribojimus valdyti vertės srautą,  

 - sužinosite kaip apribojimai įtakoja svarbiausius įmonių rodiklius  

Kiekviena organizacija, nepriklausomai nuo to, ar ji yra pelno siekianti ar siekianti kitokių tikslų, 

susiduria su apribojimais. Labai dažnai manoma, kad apribojimus reikia plėsti (šalinti). Tačiau 

apribojimų šalinimas neretai reikalauja didelių investicijų ar išlaidų. Be to, pašalinus vieną apribojimą, 

atsiranda naujas. Dar praėjusio amžiau aštuntajame dešimtmetyje Izraelio fiziko Dr. Elijahu Goldratto 

suformuluota ir išvystyta Apribojimų Teorija (Theory of Constraints) nusako pagrindinius organizacijų 

bei jų procesų apribojimų valdymo principus. Apie Apribojimų teoriją yra paplitę daug mitų – kad tai 

tik gamybos įmonėmis tinkanti metodika, arba kad Apribojimų teorija prieštarauja ar konkuruoja su 

LEAN.  

 

Mokymai skirti privataus ir viešojo sektoriaus organizacijų aukščiausio ir vidurinio lygmens vadovams, 

kurie susiduria su organizacijų valdymu ir norėtų sužinoti, kaip su minimaliomis investicijomis pasiekti 

organizacijos rezultatų pagerėjimo.  

Šių mokymų tikslai: 

- suteikti klausytojams reikiamas žinias apie apribojimų kritinę įtaką strateginiam organizacijų 

bei procesų valdymui  

- supažindinti su Apribojimų teorijos sprendimais įvairioms organizacijų veiklos sferoms;  

- kurso metu kai kurios Apribojimų Teorijos nuostatos gali prieštarauti nusistovėjusioms 

organizacijų tvarkoms, todėl vienas tikslų yra parodyti, kodėl tokie prieštaravimai atsitinka bei 

suteikti klausytojams galimybę pasirinkti savo organizacijos valdymo paradigmą.  

 

Mokymų detalizacija: 

1. Pagrindiniai Apribojimų Teorijos (TOC) principai 

• TOC prielaidos 

• Apribojimų valdymo procesas – 5 fokusavimosi žingsniai 

• Pasipriešinimo pokyčiams įveikimas 

 

2. Apribojimų Teorijos taikymas vidiniams apribojimams 

• DBR – TOC sprendimas gamybininei/procesinei aplinkai 

• CCPM/Kritinė grandinė – TOC sprendimas projektinei aplinkai 

• Buferiai ir jų valdymas 

 

3. TOC taikymas išoriniams apribojimams 

• Ilgalaikis konkurencinis pranašumas 

• TOC sprendimas rinkodarai – neatmetamo pasiūlymo sukūrimas 

• TOC sprendimas pardavimo proceso valdymui 

 

4. Apribojimų įtaka strateginiams sprendimams 

• Strateginis apribojimo pasirinkimas 

• Strategijos ir taktikos medis 

• Nuo ko pradėti TOC diegimą įmonėje?  

 

5. Apibendrinimas 


