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Arvydas BAKANAUSKAS, Ineta RAČKAUSKAITĖ  

VARTOTOJŲ LŪKESČIŲ FORMAVIMO MODELIS 

 
Straipsnyje pateikiamas vartotojų lūkesčių formavimo modelis. Analizuojamos vartotojams suformuojamos 

lūkesčių rūšys. Atlikus mokslinės literatūros analizę bei pristačius vartotojų nuomonės tyrimo rezultatus, 

sudaromas vartotojų lūkesčių formavimo modelis.  

Raktiniai žodžiai: vartotojų lūkesčiai, lūkesčių formavimas, lūkesčių rūšys. 

 

 

Irena BAKANAUSKIENĖ, Rita BENDARAVIČIENĖ, Ričardas KRIKŠTOLAITIS 

DARBUOTOJŲ PASITENKINIMO KOMUNIKACIJA IR PASITENKINIMO DARBU 

EMPIRINIS TYRIMAS: LIETUVOS UNIVERSITETO ATVEJIS 

 

Straipsnyje pateikiami empirinio tyrimo rezultatai: Lietuvos universitete buvo tiriamas darbuotojų 

pasitenkinimas komunikacija ir pasitenkinimas darbu. Tirtas ryšys tarp pasitenkinimo komunikacija 

ir pasitenkinimo darbu ir nustatyta teigiama koreliacija. Atlikus statistinę apklausos duomenų 

analizę išryškėjo pasitenkinimo komunikacija ir pasitenkinimo darbu universitete tendencijos; 

pateikiamos išvados komunikacijos ir organizacinių procesų gerinimui. 

Raktiniai žodžiai: pasitenkinimas komunikacija, pasitenkinimas darbu. 

 

 

Valentinas DUBINAS, Edmundas SMILGA 

PASLAUGŲ SEKTORIAUS PLĖTROS GALIMYBĖS LIETUVOJE 

 
Straipsnyje nagrinėjamos paslaugų sektoriaus raidos galimybės Lietuvoje siekiant ugdyti konkurencinį 

potencialą ir užtikrinti strateginius proveržius mūsų visuomenėje. Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą (ES) 

atsivėrė naujos galimybės paslaugų sektoriaus plėtrai, nes šiomis sąlygomis Lietuvos įmonės, teikiančios 

įvairias paslaugas mūsų šalyje ir užsienyje, gali pasinaudoti ES laikinąja valstybės pagalbos priemonių 

sistema ir gauti finansavimą iš ES struktūrinių bei sanglaudos fondų.  

Raktiniai žodžiai: turbulentinė verslo aplinka, strateginis valdymas, ekonominiai katalizatoriai, darni 

ekonomikos plėtra, krizė. 
 

 

Akvilė GEDVILAITĖ-MOAN, Povilas ZAKAREVIČIUS 

 STRATEGINIO PLANAVIMO YPATUMŲ VIEŠAJAME SEKTORIUJE TEORINIAI 

ASPEKTAI 

 

Straipsnyje analizuojami strateginio planavimo ypatumai viešajame sektoriuje, remiantis Lietuvos ir 

užsienio moksline literatūra bei Lietuvos situacijos įvertinimu. Straipsnio autoriai siekia teoriniame 

lygmenyje nustatyti, kokius strateginius modelius, veiksmus ar priemonių sistemas galima būtų 

taikyti viešajame sektoriuje, kad būtų pasiektas viešojo sektoriaus veiklos efektyvumas. 

Raktiniai žodžiai: strateginis planavimas, viešasis sektorius, viešojo sektoriaus organizacijos. 

 

 

Algis JUNEVIČIUS, Simona EREMINAITĖ 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TVARKOS OPTIMIZAVIMO IR EFEKTYVUMO DIDINIMO 

GALIMYBĖS 

 



Straipsnyje nagrinėjamos viešųjų pirkimų optimizavimo ir efektyvumo didinimo galimybės. 

Autoriai analizuoja viešųjų pirkimų teoriją ir praktiką, atsižvelgdami į Lietuvos narystės Europos 

Sąjungoje patirtį, įvardija konkrečias skaidrumo problemas viešuosiuose pirkimuose bei numato 

viešųjų pirkimų tvarkos tobulinimo perspektyvas.  

Raktiniai žodžiai: viešieji pirkimai, korupcija, skaidrumas, valstybės tarnautojai, privatus 

sektorius, viešųjų pirkimų modelis. 

 

 

Rasa PADRIEZIENĖ, Jonas KVEDARAVIČIUS 

SISTEMINIO MĄSTYMO ĮTAKA VALDYMO SPRENDIMAMS 

 

Straipsnyje analizuojama, kokie organizacijų bruožai ir vadovų savybės lemia organizacijų 

projektavimo būdą kaip vieną iš valdymo sprendimų. Aprašomi tyrimai, kurių pagalba buvo 

ieškoma dėsningumų tarp organizacijų pobūdžio, vadovų sisteminio mąstymo ir jų polinkio rinktis 

tam tikrus vadybinius sprendimus bei  informacines verslo valdymo sistemas.  

Raktiniai žodžiai: organizacijų projektavimas, informacinė verslo valdymo sistema, sisteminis 

mąstymas. 

 

 

Lina VAITKUVIENĖ, Rasa BALVOČIŪTĖ, Stasys STOŠKUS 

DARBUOTOJŲ MOTYVAVIMO PRIEMONIŲ TAIKYMO ANALIZĖ LIETUVOS IR 

ŠVEDIJOS GAMYBOS ĮMONIŲ PAVYZDŽIU 

 
Straipsnyje analizuojami darbuotojų motyvavimo priemonių ir taikomų motyvavimo sistemų teoriniai 

aspektai. Autoriai vertina ir lygina motyvavimo priemonių taikymą Lietuvos ir Švedijos įmonėse. Naudojant 

sukurtą tyrimo metodologiją, atskleidžiami motyvavimo ypatumai atsižvelgiant į ekonominius, teisinius ir 

psichologinius motyvavimo veiksnius. Nustatyti reikšmingi motyvavimo priemonių skirtumai skirtingo 

ekonominio išsivystymo šalyse, kurie gali būti naudingi tobulinant darbuotojų motyvavimą Lietuvos 

įmonėse ir kuriant veiksmingas motyvavimo sistemas.  

Raktiniai žodžiai: motyvacija, motyvavimo priemonės, motyvavimo veiksniai, motyvavimo sistema. 
 

 

Jolita VVEINHARDT 

ORGANIZACIJOS KLIMATO BŪKLĖ PADALINIO IR ORGANIZACIJOS LYGMENYSE: 

TYRIMO REZULTATŲ LYGINAMOJI ANALIZĖ 

 
Straipsnyje organizacijos ir padalinio klimato būklė analizuojama pavienių teiginių lygmenyje. Sąvokų 

operacionalizacijos būdu buvo išskirti saugumo / apibrėžtumo, kūrybiškumo / iniciatyvos, vertybių / 

tradicijų, atėjimo į organizaciją ir išėjimo, komunikacijos, informacijos sklaidos, santykių su vadovais, 

kontrolės, darbuotojų tarpusavio santykių, atvirumo / tolerantiškumo, neformaliųjų grupuočių, konfliktų 

kriterijai, kurie atspindi klimato būklę. 

Raktiniai žodžiai: organizacijos klimatas, padalinys, organizacija, viešasis sektorius, privatus sektorius. 
 

 

Kristina ZIKIENĖ 

LOJALIŲ VARTOTOJŲ GALIMĄ PAKEITIMO ELGSENĄ FORMUOJANČIŲ VEIKSNIŲ 

TYRIMAS 

 
Straipsnyje pateikiami lojalių vartotojų galimą pakeitimo elgseną formuojančių veiksnių tyrimo rezultatai. 

Analizuojamos vartotojų pakeitimo elgsenos teorinės nuostatos, pagrindžiama lojalių vartotojų pakeitimo 



elgseną formuojančių veiksnių tyrimo metodologija. Pristatomi empirinio tyrimo, atlikto dviem etapais, 

pagrindiniai rezultatai.    

Raktiniai žodžiai: pakeitimo elgsena, pakeitimo elgseną iššaukiantys veiksniai, pakeitimo elgseną 

stabdantys veiksniai. 
 


