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Ekspertas Dainius Berškys
procesų valdymo ir Lean ekspertas

• Išsilavinimas:
– Vytauto Didžiojo Universitetas, verslo administravimas, MBA 

• Profesinė patirtis : 
– 5 metai – „Dekona konsultacijos“, vyr.konsultantas; kokybės vadybos 

sistemų diegimas

– 13 metų – „Swedbank “. Alytaus/Marijampolės atstovybių vadovas (6m.) 

“Swedbank” Baltijos Bankininkystės  Veiklos Meistriškumo Ekspertas (7m.);

– 2 metai - “Vita Baltic International” , gamybinės veiklos vadovas.

– 2 metai - „Theca Furniture“, Lean projektų vadovas; gamybos vadovas

Kitos kompetencijos:

– Radar.lt, paremto Europos Verslo Tobulumo Moduliu (EFQM), įkūrėjas

– Vertybių ambasadorius „Swedbank“  

– Lektorius „Swedbank“  mokymų centre bei Alytaus kolegijoje 
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Tiekimo grandinės/Logistikos
procesų tobulinimas
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Ekspertas Aidas Berškys
Tiekimo grandinės ir logistikos praktikas

• Išsilavinimas:
– Vilniaus Universitetas, ekonomistas

– Baltic Management Institute, EMBA 

• Profesinė patirtis : 
– 10 metus vadovavo UAB „Statoil Fuel & Retail Lietuva“ (dabar Circle K Lietuva)

pardavimų verslo klientams skyriui;

– 4 metus vadovavo AB "Vilniaus baldai" logistikos skyriui;

– Daugiau nei 6 metų patirtis diegiant LEAN;

– VŽ konferencijose  „Logistika ir Transportas“skaitė pranešimus apie LEAN 
koncepcijos diegimą logistikoje; veda seminarus logistikos ir LEAN temomis;

– Nuo 2016 m. moderuoja Tiekimo grandinės ir Logstikos vadovų klubą prie
M.Gurskienės TŪB „Vadovų klubai“ 
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Konsultavimo sritys
Sritis Aprašymas

Optimalus transporto
panaudojimas

• Įvertinamas transporto biudžetas
• Atliekama transporto rinkos analizė
• Įvertinami potencialūs transporto paslaugų teikėjai

Atsargų valdymas
• Pateikiami optimalūs atsargų likučiai
• Paskaičiuojami potencialūs sutaupymai, kuriuos galima “atlaisvinti” iš sandėlio

Darbo organizavimas • Pateikiama ar tinkamai organizuojamas sandėlio ir vidinių logistikos darbuotojų darbas

Optimalus sandėlio
panaudojimas

• Įvertinamas optimalus darbuotojų skaičius
• Paskaičiuojami sandėlio išlaikymo kaštai
• Pateikiamos išvados ar sandėlių plotas išnaudojamas optimaliai ir kiek jo reikia

IT sistemų poreikis
• Pateikiamos rekomendacijos kokias sandėlio valdymo sistemas naudoti (tiekimo grandinės ir

sandėlių procesų valdymui), įvertinant šių sistemų diegimo poreikį, galimybes ir kaštus

Procesų tinkamumas • Pateikiamos rekomendacijos pagal taikomas praktikas tiekimo grandinei/logistikos procesams

Investicijos
• Atliekama palyginamoji analizė, kokia ekonomiškai naudingiausia sandėlio valdymo forma tinka

Jūsų įmonei: ar geriau turėti nuosavą sandėlį, ar samdomą.

Vagystės
• Pateikiami pasiūlymai, kaip apsisaugoti nuo vagysčių, remiantis sukaupta esama ir kitų įmonių 

patirtimi

Veiklos rodiklių 
(KPI)nustatymas

• Pateikiami pasiūlymai, kokius veiklos rodiklius nustatyti padalinių vadovams
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Tipinio projekto eiga

- Atliekame NEMOKAMĄ
Tiekimo grandinės ir 
Logistikos auditą

1 d.d.
NEMOKAMAI

- Paskaičiuojame ir pristatome  Jums  
potencialius sutaupymus, EUR
- Pateikiame planą, ką reikia tobulinti

Konsultuojame ir padedame 
įgyvendinant veiksmų planą 

Fiksuotas arba „sėkmės“ 
mokestis įgyvendinimo 
metu atėmus galimas 
investicijas

Vykdome periodinę  
priežiūrą

Fiksuotas arba “sėkmės“
mokestis atėmus sumokėtą 
kainą III etape

1 d.d.
NEMOKAMAI

Etapo aprašymas Terminai/  kaina

I
etapas

II
etapas

III
etapas

IV
etapas
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