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Ko nozīmē “KAIZEN”? 

KAIZEN – “Mainies uz labāko” (no Japāņu valodas) 

Uzlabojumi ir visa pamatā ! Redzēt nevis problēmu, bet risinājumu ! 



Galvenais KAIZEN ieviešanas mērķis ir iedrošināt 
darbiniekus ideju sniegšanā, to ieviešanā un 
piedalīšanos uzlabojumu aktivitātēs 

• Uzlabot Darba drošību, Kvalitāti un Efektivitāti; 

• Uzlabot komunikāciju un sadarbību starp darbiniekiem, darbiniekiem 

<–> vadītājiem, kā arī starp nodaļām un departamentiem; 

• Uzlabot darbinieku motivāciju un lojalitāti; 



Jo labāk ir sagatavota idejas pieteikuma forma 
(KAIZENs), jo vieglāk un ātrāk tā tiek izvērtēta  



Ietekme uz: 

•Darba vietas ergonomiku – darba 

drošība (mugura!!); 

•Laika ekonomiju pārejai ruļļu 

maiņas laikā; 

•Darba vietas sakārtošana; 

Piemērs no Aldara Pildītavas nodaļas – 

ietinamās plēves ruļļu pārvietošanas 

uzlabošana 



Katra piedāvātā iniciatīva (KAIZENs) tiek 
novērtēta pēc 8 kritērijiem 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

Punkti Efektivitāte Kvalitāte Ietaupījumi 
Veselība & 

Drošība 
Inovācijas Komunikācija 

Izmantošanas 

iespēja 
Iesaistīšanās 

0 Nav ietekmes Nav ietekmes Nav ietekmes Nav ietekmes 

Esošo 

risinājumu 

atkārtošana 

Nav ietekmes 
Nevar izmantot 

citur 
- 

25 

Procesu un darba 

optimizācija, 

zaudējumu 

samazināšana, 

novēršot defektu 

- 

Nav izmērāms 

vai līdz 160 LVL 

gadā 

Uzlabojumi 

attiecībā uz 

komfortu un 

ergonomiku 

Nelielas 

izmaiņas esošā 

risinājumā 

Uzlabojumi attiecībā uz 

komunikāciju un 

informācijas plūsmu 

esošajā struktūrvienībā 

Var izmantot 

citās darba 

vietās esošajā  

struktūrvienībā 

Idejas iesniegšana 

atbilstoši 

noteiktajai kārtībai 

50 

Procesu un darba 

optimizācija, 

zaudējumu 

samazināšana, 

novēršot cēloni 

Specifikācijai 

neatbilstošu produktu 

samazināšana vai 

defektu, noviržu un 

labojumu 

samazināšana 

No 160 līdz 800 

LVL gadā 

Uzlabojumi 

attiecībā uz vidi 

Izmaiņas 

iepriekš 

izmantotā 

risinājumā 

Uzlabojumi attiecībā uz 

komunikāciju un 

informācijas plūsmu 

starp departamentiem 

vai visā uzņēmumā 

Var izmantot 

esošā 

departamenta 

citās nodaļās 

Plānota 

piedalīšanās darba 

grupā un atbalsts 

idejas ieviešanā 

75 

Procesu un darba 

optimizācija, 

zaudējumu 

samazināšana, 

novēršot cēloni un 

standarta izstrādāšana 

- 
No 800 līdz 1600 

LVL gadā 

Uzlabojumi 

attiecībā uz 

darba drošību 

- 

Uzlabojumi attiecībā uz 

komunikāciju un 

informācijas plūsmu ar 

ārējo klientu / 

piegādātāju 

Var izmantot 

citā 

struktūrvienībā 

uzņēmumā vai 

Carlsberg grupas 

uzņēmumā 

- 

100 

Nevajadzīgu darbību 

un/vai procesu 

novēršana un to 

standartizācija 

Procesa stabilizācija 

atbilstoši specifikācijai 

vai defektu, noviržu un 

labojumu novēršana 

virs 1600 LVL 

gadā 

Nelaimes 

gadījumu 

iespējas 

novēršana 

Inovatīvs 

risinājums 
- 

Var izmantot pie 

klienta / 

piegādātāja 

Patstāvīgi plānota 

un realizēta idejas 

ieviešana 



Balvu katalogā ir plaša izvēle sākot no Aldara 

produkcijas līdz pat IT tehnoloģijām 

Punkti Produkcija Apģērbs Aksesuāri Atpūta Tehnoloģijas

150 Cepurīte Kakla lente Volejbola bumba

20 0 1 kaste Pilzenes T-krekls Glāzes 6 gb

250 1 kaste Tuborg Polo krekls Lietussargs

30 0

1 kaste D 

light/Luksus/  

Zelta

Dvielis /  Pleds Biļetes uz kino

350 1 kaste Dūmaku Carlsberg krekls Datorpele

40 0 1 kaste Porteris Sporta soma

450
Biļete uz 

Akvaparku 2h
USB flash 16GB

50 0
1 kaste 

Synebryhoff GIN
Mugursoma

Hokeja biļetes 2 

gb

60 0 Flīsa jaka
Bluetooth 

austiņas

70 0
Kupons 

vakariņām krogā 
Klaviatūra

80 0 Vējjaka 25l Degviela

90 0 Virsjaka
2 biļete uz 

Akvaparku 2h

1 0 0 0
Ģimenes biļete 

uz akvaparku

Digitālais foto 

rāmis

1 20 0 30l Degviela
MP - 3 pleijeris 8 

GB

1 50 0
Kupons 

vakariņām krogā 

2 0 0 0
Ārējais cietais 

disks

3 40 0
Datormonitors/  

Auto GPS

5 0 0 0 Fotoaparāts

15 0 0 0 LED televizors



Informācija uz KAIZEN tāfeles Pildītavā tiek 
papildināta vidēji reizi 2 nedēļās – svarīga  
atgriezeniskā saite 



Mūsu atziņas, ieviešot KAIZEN 

1. Vislabāk saprast sistēmu var to ieraugot un izjautājot citus 
par sistēmas darbību  

  

Page 11 



Mūsu atziņas, ieviešot KAIZEN 

2. Apmācība vadītājiem & darbiniekiem 
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Mūsu atziņas, ieviešot KAIZEN 

3. Laika pavadīšana pie līnijām un pirmo KAIZENu kopīga 
aizpildīšana 
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Mūsu atziņas, ieviešot KAIZEN 

4. Komunikācija un atgriezeniskā saite 
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LEAN & KAIZEN baneris ar saiti uz pieteikuma 
formu un procesa aprakstu ir ievietots Aldara 
intraneta lapā 



Kopsavilkums 

• 5 mēnešu laikā no KAIZEN uzsākšanas darbinieki ir izvirzījuši 28 idejas, no 

tām: 

 

 

 

• Pamatojoties uz šī projekta veiksmīgu ieviešanu Pildītavā – no 2013. gada 

KAIZEN aptvers visu Aldari: 

 4 darba virzieni – Ražošana, Loģistika, Pārdošana & Marketings, Finanses & IT & 

Personāla / Administrācijas departamenti; 

 Pirmās apmācības plānotas Decembra sākumā. 

• Galvenās priekšrocības: 

 Darbinieku iesaistīšana / dialogs; 

 Skaidrība – kā sava ideja tālāk tiek virzīta / realizēta; 

 Ir galarezultāts!!! Uzlabojumi saistīti ar darba vidi, kvalitāti un efektivitāti. 
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PALDIES PAR 
UZMANĪBU! 


