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Arvydas BAKANAUSKAS, Andrius JAKUTIS 

KLIENTŲ TEIKIAMA VERTĖ: NUSTATYMAS NEAPIBRĖŽTOJE APLINKOJE 

 

Autoriai analizuoja klientų teikiamą vertę įmonei, jos tradicinius nustatymo metodus. Straipsnyje 

pristatomas J. Pease klientų vertės vadybos ciklas bei analizuojamas ryšys tarp trijų ciklo fazių - 

klientų teikiamos vertės nustatymo, tarpusavio santykių palaikymo ir santykių plėtojimo. Atlikus 

mokslinės literatūros analizę bei išskyrus neapibrėžtos aplinkos veiksnius, pradedamas kurti klientų 

teikiamos vertės nustatymo modelis, kuris gali būti panaudotas esant neapibrėžtai aplinkai.  

Raktiniai žodžiai: klientų vertė, neapibrėžta aplinka, Pease ciklas, realieji opcionai, binominis 

modelis. 

 

 

Jonas ČEPINSKIS, Vida KANIŠAUSKAITĖ  

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA VISUOMENĖS SENĖJIMO KONTEKSTE 

 

Straipsnyje analizuojama socialinių paslaugų plėtra Lietuvoje atsižvelgiant į gyventojų senėjimo 

ypatumus savivaldybėse. Diskutuojama apie skirtingų sektorių dalyvavimą organizuojant socialines 

paslaugas vyresnio amžiaus žmonėms.  

Raktiniai žodžiai: visuomenės senėjimas, socialinės paslaugų plėtra. 

 

 

Remigijus ČIEGIS, Rasa JUREVIČIENĖ  

QUALITY MANAGEMENT IN MEDICAL ORGANIZATION: THE ROLE OF A MANAGER 

 

Straipsnyje aptariamas kokybės valdymas medicinos organizacijoje. Remiantis sukaupta teorine ir 

praktine medžiaga bei įvertinant kokybės vadybos principus, nagrinėjami kokybės vadybos 

aspektai, kurie susiję su organizacijos valdymu ir aktyvia vadovų veikla. 

Raktiniai žodžiai: kokybė, valdymas, medicinos organizacija, medicinos laboratorija, vadovas. 

 

 

Darius RAŽAUSKAS, Jonas KVEDARAVIČIUS 

SEMCO ORGANIZACIJOS ANALIZĖ IR REKOMENDACIJOS PRITAIKYMUI LIETUVOS 

RINKOJE 

 

Straipsnyje nagrinėjama SEMCO organizacinė struktūra. Analizuojamas naujas organizacinis 

požiūris į sociokultūrinių sistemų valdymą ir kontrolę. Vadovaujantis atliktos analizės rezultatais, 

sukuriamas žiedinis organizacinis projektas, skirtas Lietuvos rinkai. Pateikiamos išvados ir 

pagrindinės modelio įgyvendinimo sąlygos, siekiant, kad  jis būtų adaptyvus ir rezultatyvus 

Lietuvos rinkoje. 

Raktiniai žodžiai: SEMCO, projektas, organizacija, kontrolė, vadyba. 

 

 

Aelita SKARŽAUSKIENĖ 

INTELEKTO KOMPETENCIJŲ ĮTAKA LYDERYSTĖS REZULTATAMS 

Straipsnyje siekiama atsakyti į vadybai aktualų klausimą, kaip intelekto kompetencijos padeda 

lyderiui kokybiškiau, tiksliau veikti ir pamatyti naujas, produktyvias organizacijos valdymo formas 

bei priemones. Autorė atlikto tyrimo pagalba identifikavo, kokios kompetencijos leidžia tikėtis 

aukštesnės lyderystės kokybės Lietuvoje.  

Raktiniai žodžiai: lyderystė, lyderis, lyderystės rezultatai, intelekto kompetencijos,     

kompetencijų modeliai. 



 

 

Ligita ŠIMANSKIENĖ, Jurgita PAUŽUOLIENĖ 

ĮMONIŲ SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS IR ORGANIZACINĖS KULTŪROS SĄSAJŲ 

ANALIZĖ 

 

Straipsnyje analizuojama įmonių socialinė atsakomybė (ĮSA) ir organizacinė kultūra, bei jų 

tarpusavio sąsajos. Iliustracijai panaudojami paveikslai, parodantys įmonių socialinės atsakomybės 

naudą organizacijai bei visuomenei. Taip pat sukurtas modelis, kuriame matyti ĮSA bei 

organizacinės kultūros sąsajos, akivaizdžiai nurodant bendrus bruožus.  

Raktiniai žodžiai: įmonių socialinė atsakomybė, organizacinė kultūra, sąsaja. 

 

 

Audrius ŠIMKUS, Lina PILELIENĖ 

SPORTO PASLAUGŲ KOKYBĖS VERTINIMAS: TEORINIS ASPEKTAS 

 

Straipsnyje apibrėžiama sporto paslaugos samprata. Aptariamas paslaugos kokybės vertinimo 

tikslas – nustatyti, ar vykdoma veikla faktiškai atitinka laukiamą idealią įsivaizduojamą veiklą. 

Analizuojamas vartotojų lūkesčių ir suvoktos paslaugos kokybės matavimo būdas – SERVQUAL 

metodika. 

Raktiniai žodžiai: sporto paslauga, kokybės vertinimas, kokybės metodai, SERVQUAL. 

 

 

Jolita VVEINHARDT 

MOBINGO PASEKMIŲ MODELIS INDIVIDUALIAJAME IR ORGANIZACIJOS 

LYGMENYSE 

 

Straipsnyje aptariamos mobingo pasekmės aukai individualiame ir organizacijos lygmenyje. 

Individualios pasekmės pasireiškia neigiama darbuotojo emocine būkle, blogėjančia psichologine ir 

fizine sveikata. Organizacijos lygmenyje mobingas tampa veiksniu, bloginančiu organizacijos 

klimatą, įtakojančiu organizacijos praradimus susijusius su didėjančiu sergamumu, darbuotojų 

rotacija, lojalumu, iniciatyvos mažėjimu. Mobingas griauna santykius su kolegomis. Individualios ir 

organizacinės pasekmės yra tampriai susijusios ir viena kitą įtakojančios.  

Raktiniai žodžiai: mobingas, auka, pasekmės, individualusis lygmuo, organizacinis lygmuo, 

organizacijos klimatas. 

 

 

Kristina ZIKIENĖ 

LOJALIŲ VARTOTOJŲ GALIMOS PAKEITIMO ELGSENOS FORMAVIMOSI MODELIS 

 

Straipsnyje analizuojama lojalių vartotojų pakeitimo elgsena bei ją formuojantys veiksniai. 

Įvertinant vartotojų lojalumo formavimąsi neobiheivioristinės lojalumo koncepcijos kontekste bei 

pakeitimo elgsenos formavimosi prielaidas, sudaromas lojalių vartotojų galimos pakeitimo elgsenos 

formavimosi modelis. Modelis atskleidžia funkcinius ryšius tarp vartotojų lojalumą ir pakeitimo 

elgseną išreiškiančių kintamųjų, pagrindžia lojalių vartotojų pakeitimo elgsenos atsiradimo 

galimybę bei gali padėti organizacijoms nusistatyti jų lojalių vartotojų galimą pakeitimo elgseną 

formuojančius veiksnius. 

Raktiniai žodžiai: vartotojų lojalumas, pakeitimo elgsena, pakeitimo elgseną iššaukiantys 

veiksniai, pakeitimo elgseną stabdantys veiksniai. 

 


