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Lalka BORISOVA  

VERTYBĖS KAIP VALDYMO ĮRANKIS 

 

Straipsnyje apžvelgiama vertybėmis grįsto valdymo savoka. Autorė analizuoja organizacijos 

vadovus, jų asmenines ir darbines savybes, motyvaciją bei vertybių sistemą. Organizacija – tai tokia 

vieta, kur susiduria skirtingos vertybių sistemos, todėl poreikis suderinti asmeninius ir viešus 

interesus yra pagrindinis veiksnys įtakojantis vadybinės komunikacijos efektyvumą. Straipsnyje 

reziumuojamos pagrindinės sėkmingo vadovo vertybės bei nagrinėjama jų įtaka sprendimų 

priėmimo procese.  

Raktiniai žodžiai: vertybėmis grįstas požiūris, emocinis intelektas, komandinis darbas, asmeninė 

motyvacija, pasitikėjimas, viltis ir optimizmas, tolerancija. 

 

 

Dalia KAUPELYTĖ, Asta JANONYTĖ 

NAUJŲJŲ ES VALSTYBIŲ BANKINIO SEKTORIAUS PRIEŽIŪRA, KONKURENCIJA IR 

STABILUMAS 

 

Straipsnyje analizuojama bankinio sektoriaus veiklos ir jos priežiūros sąveika dvylikoje naujųjų  

Europos Sąjungos šalių. Tyrimas atliktas vertinant bankų sekotriaus Herfindahl – Hirschman (HHI) 

koncentracijos indekso, bankų finansinių rodiklių koreliaciją su priežiūros lygiu šalyje. Tyrimo 

metu nustatyta, kad finansų įstaigų priežiūros institucijų ir bankų skaičiui šalyje didėjant, bankų 

stabilumas iš esmės nekinta. Tai rodo, kad priežiūros insitucijos vaidmuo bankinio sektoriaus 

veiklai yra minimalus.  

Raktiniai žodžiai: bankų priežiūra, bankų konkurencija, bankų finansinis stabilumas. 

 

 

Renata LEGENZOVA 

ĮMONĖS INFORMACIJOS ATSKLEIDIMO MODELIS 

 

Straipsnyje pateikiamas įmonių informacijos atskleidimo modelis, kuris apjungia informaciją 

atskleidžiančią įmonę, aplinką, kurioje ji veikia, įmonės informacijos srautą, informacijos 

atskleidimą lemiančius veiksnius bei įmonės informacijos srauto poveikį ir pasekmes. 

Raktiniai žodžiai: įmonių informacija, informacijos atskleidimas, informacijos atskleidimą 

lemiantys veiksniai, informacijos atskleidimo modelis. 

 

 

Vytautas LIESIONIS, Lina PILELIENĖ 

EKOLOGIŠKUMO POVEIKIS VARTOTOJO PASIRINKIMUI 

 

Straipsnyje pateikiamas tyrimas nagrinėjantis ekologiškumą, kaip vieną iš produkto požymių 

įtakojančių vartotojų pasirinkimą, bei jo rezultatai. Tiriama, kiek produkto ekologiškumas įtakoja 

vartotojų apsisprendimą pirkti. Atliekant tyrimą, produktas (tiriamuoju atveju – pienas) buvo 

išskaidytas į šešis požymius, kuriems papildomai nustatyti požymio lygiai.  

Raktiniai žodžiai: ekologija, ekologiškumas, ekologiški produktai, sprendimo priėmimas, produkto 

požymiai. 

 

 

Valeriys PRAUDE, Elena SHALKOVSKA 



MARKETINGO VEIKSNIAI FORMUOJANTYS ĮMONĖS VARTOTOJŲ VERTĘ 

 

Vartotojų vertės formavimas yra viena iš aktualiausių šiuolaikinio marketingo problemų. 

Ekonominės krizės sąlygomis įmonės, kurių vartotojų vertė buvo didžiausia, sugebėjo išlaikyti 

stabiliausias pozicijas rinkoje. Straipsnio autoriai analizuoja veiksnius įtakojančius vartotojų vertę; 

ypatingas dėmesys skiriamas įmonės marketingo komunikacijai. Straipsnyje pristatomi autorių 

Latvijos kompanijose atlikto tyrimo, nagrinėjančio skirtingų marketingo veiksnių įtaką vartotojų 

vertei, rezultatai. 

Raktiniai žodžiai: vartotojų vertė, marketingo veiksniai, vartojimo nauda, bendri vartojimo kaštai, 

vartojimo rizika. 

 

 

Andrius RAKICKAS, Remigijus ČIEGIS, Solveiga SKUNČIKIENĖ 

TIEKIMO GRANDINĖS PROCESŲ VALDYMAS: EMPIRINIS TYRIMAS MAISTO 

PRAMONĖS GAMYBINĖSE ĮMONĖSE 

 

Straipsnyje pateikiamas tiekimo grandinės bei tiekimo grandinės procesų valdymo sampratų teorinis 

pagrindimas, analizuojama, kokie tiekimo grandinės procesai yra svarbiausi maisto pramonės 

gamybinėse įmonėse bei analizuojamos jų valdymo galimybės. Remiantis tiekimo grandinės 

procesų valdymo tyrimo metodologija analizuojamas tiekimo grandinės procesų valdymas maisto 

pramonės gamybinėse įmonėse.  

Raktiniai žodžiai: tiekimo grandinė, tiekimo grandinės procesas, tiekimo grandinės procesų 

valdymas. 

 

 

Sonata STANIULIENĖ 

VEIKLOS IŠKĖLIMAS UŽ ORGANIZACIJOS RIBŲ, PROJEKTUOJANT TINKLINES 

STRUKTŪRAS 

 

Šis straipsnis nagrinėja tarporganizacinio kooperavimosi ryšius iškeliant tam tikrą veiklą už 

organizacijos ribų (outsourcing) ir tokios veiklos įtaką tinklinių struktūrų formavimui, naudojantis 

organizacijos esminėmis kompetencijos, žinių, inovacijų ir rinkos prieigų pranašumais. Iškeliant 

veiklą už organizacijos ribų (outsourcing) susiduriama su darbo pasidalijimo, kontrolės ar 

koordinavimo, pasitikėjimo, tarpusavio sąveikos ir įsipareigojimo problemomis. 

Raktiniai žodžiai: veiklos iškėlimas už organizacijos ribų, tinklinė struktūra, esminė kompetencija. 

 

 

Shimon UDOVIK 

MARKETINGO VYSTYMAS PANAUDOJANT NETEISĖTAS INOVACIJAS KAIP 

MARKETINGO VYSTYMO METODOLOGIJOS ŠALTINĮ 

 

Straipsnyje analizuojamas neteisėtų inovacijų fenomenas kaip marketingo vystymo metodologija, 

leidžianti pagerinti marketingo veiklos rezultatus šiuolaikinėse rinkose. Trumpai apžvelgiamos 

šiuolaikinės rinkos bei pagrindžiama nuolatinių inovacijų reikšmė. Autorius apibrėžia neteisėtus 

novatorius kaip vartotojus, paaiškindamas jų veiklos priežastis ir motyvus ir bando pasiūlyti 

bendradarbiavimo modulį tarp jų (kaip individų ir bendruomenės) ir intelektualinės nuosavybės 

turėtojų. 

Raktiniai žodžiai: neteisėtos inovacijos, marketingo veikla, vartotojai, bendruomenė, maretingo 

instrumentai, pirkimo tikslai. 

 



 

 

Poul WOLFFSEN  

SUINTERESUOTŲ ASMENŲ INTERESAIS PAREMTAS KOMPANIJOS VALDYMAS 

 

Straipsnyje nagrinėjamas suinteresuotų asmenų (akcininkų, darbuotojų, tiekėjų ir kt.) požiūris 

į firmą, kuris iš esmės skiriasi nuo labai gerai įmonės finansuose žinomo akcininkų požiūrio. 

Autorius, norėdamas parodyti suinteresuotų asmenų valdomos kompanijos ekonomikos 

reikšmę, pateikia nedidelį mikroekonominį pavyzdį. Viena iš pateikto pavyzdžio 

interpretacijų leidžia teigti, kad galima suinteresuotų asmenų požiūrį pritaikyti ekonomikoje, 

tik reikia tam skirti daugiau dėmesio. 

Raktiniai žodžiai: bendrovių/įmonių socialinė atsakomybė, suinteresuoti asmenys, subalansuotų 

interesų kompanija. 

 

 

Kristina ZIKIENĖ, Arvydas Petras BAKANAUSKAS 

LOJALIŲ VARTOTOJŲ PAKEITIMO ELGSENĄ FORMUOJANČIŲ VEIKSNIŲ 

NUSTATYMAS 

 

Straipsnyje vartotojų lojalumo kontekste analizuojama vartotojų pakeitimo elgsena bei pakeitimo 

elgseną formuojantys veiksniai. Pakeitimo elgseną formuojančių veiksnių, kurie empirinio tyrimo 

pagalba nustatyti lojaliems vartotojams, žinojimas įgalina organizacijas sumažinti lojalių vartotojų 

pakeitimo elgsenos atsiradimo galimybę, atrasti naujus būdus vartotojų kaitai sustabdyti bei priimti 

tikslesnius lojalumo formavimo sprendimus. 

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

veiksniai, pakeitimo elgseną stabdantys veiksniai. 

 


