
“Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai” Nr. 57, 2011 m. 

 

Turinys  

 

 

Arvydas BAKANAUSKAS, Edvinas GAVĖNAS  

E. LOJALUMĄ LEMIANČIŲ VEIKSNIŲ TYRIMAS 

 

 

Irena BAKANAUSKIENĖ, Daiva BRASAITĖ 

PERSONALO VALDYMO FUNKCIJOS IŠKELDINIMO GALIMYBĖS LIETUVOJE 

 

 

Algis JUNEVIČIUS, Simona EREMINAITĖ 

E.VALDŢIOS IR E.VERSLO INTEGRAVIMO VIEŠUOSIUOSE PIRKIMUOSE MODELIS 

 

 

Inta KULBERGA 

PROFESINĖ KOMPETENCIJA: POKYČIŲ DIEGIMAS VERSLO VALDYME LATVIJOJE 

 

 

Jolanta PALIDAUSKAITĖ 

VIEŠŲJŲ VERTYBIŲ INVENTORIZACIJA: NUO TEORINIŲ POSTULATŲ LINK JŲ 

ĮTEISINIMO 

 

 

Aelita SKARŢAUSKIENĖ, Rūta TAMOŠIŪNAITĖ 

VALSTYBINIŲ ĮMONIŲ KONKURENCINGUMO DIDINIMAS TAIKANT ELEKTRONINIO 

VERSLO MODELIUS: VALSTYBINIO PAŠTO PASLAUGŲ TEIKĖJO AB ,,LIETUVOS 

PAŠTAS‘‘ ATVEJIS 

 

 

Osvaldas STRIPEIKIS 

ANTREPRENERIŠKUMO FORMAVIMAS LIETUVOS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO 

ĮMONĖSE 

 

 

Elvira ZELGALVE, Irina BERZKALNE 

FINANSŲ VADYBININKO VAIDMUO FORMUOJANT EFEKTYVIĄ ĮMONĖS KAPITALO 

STRUKTŪRĄ 

 

 

Pranas ŢUKAUSKAS, Osvaldas STRIPEIKIS 

VEIKSNIAI ĮTAKOJANTYS ASMENS APSISPRENDIMĄ PRADĖTI VERSLĄ 

 

 

 

 



 

Arvydas BAKANAUSKAS, Edvinas GAVĖNAS  

E. LOJALUMĄ LEMIANČIŲ VEIKSNIŲ TYRIMAS 

 

Straipsnyje pateikiami veiksnių, lemiančių vartotojų lojalumą elektroninėje erdvėje, empirinio 

tyrimo rezultatai. Atlikus mokslinės literatūros analizę išskiriami bei aprašomi veiksniai lemiantys 

e. lojalumą. Remiantis atlikto empirinio tyrimo rezultatais analizuojami ryšiai tarp atskirų veiksnių, 

lemiančių e. lojalumą. Nagrinėjami skirtumai tarp veiksnių lemiančių e. lojalumą pagal respondentų 

lytį. 

Raktiniai žodžiai: e. lojalumas, veiksniai lemiantys e. lojalumą. 

 

 

Irena BAKANAUSKIENĖ, Daiva BRASAITĖ 

PERSONALO VALDYMO FUNKCIJOS IŠKELDINIMO GALIMYBĖS LIETUVOJE 

 

Straipsnyje analizuojamos Lietuvos organizacijų galimybės atlikti personalo valdymo funkciją ar 

jos atskiras veiklas ne organizacijoje, kitaip tariant, taikant visišką arba dalinį funkcijos iškeldinimą 

(angl. outsourcing). Galimybės analizuojamos, remiantis organizacijų, teikiančių personalo 

valdymo (sutr. PV) paslaugas Lietuvoje, internetiniuose puslapiuose pateikiamos informacijos 

analizės rezultatais.  

Raktiniai žodžiai: ţmonių išteklių valdymas, personalo valdymas, išorinė personalo (ţmonių 

išteklių) valdymo paslauga. 

 

 

Algis JUNEVIČIUS, Simona EREMINAITĖ 

E.VALDŢIOS IR E.VERSLO INTEGRAVIMO VIEŠUOSIUOSE PIRKIMUOSE MODELIS 

 

Straipsnyje nagrinėjamas e. valdţios ir e. verslo santykis viešuosiuose pirkimuose, ypatingą dėmesį 

skiriant e. valdţios ir e. verslo teorijų analizei, teisiniam viešųjų pirkimų reglamentavimui Europos 

Sąjungoje (toliau – ES). Analizuojami viešieji pirkimai, atsiţvelgiant į Lietuvos narystės ES patirtį, 

įvardijamos kylančios problemos ir sunkumai. Aptariama smulkaus ir vidutinio verslo padėtis 

įgyvendinant viešuosius pirkimus.  

Raktiniai žodžiai: elektroninė valdţia, elektroninis verslas, viešieji pirkimai, skaidrumas, 

internetas. 

 

 

Inta KULBERGA 

PROFESINĖ KOMPETENCIJA: POKYČIŲ DIEGIMAS VERSLO VALDYME LATVIJOJE 

 

Pasaulinė ekonominė krizė neaplenkė ir Latvijos, ji apėmė didţiają dalį ekonomikos įskaitant ir 

verslą. Autorė analizuoja vadovų profesines kompetencijas, kurios tampa ypač svarbios įvairaus 

dydţio kompanijose, norint išlikti ir vystyti verslą globalios ekonomikos sąlygomis. Akivaizdu, kad 

vadovų kompetencijos ir įgūdţiai yra ypač svarbūs marketingo srityje. 

Raktiniai žodžiai: ugdymas ir mokymas, inovacijos, pokyčių valdymas, profesionalumas, 

profesinė orientacija, verslo kompetencijos. 

 

 

 

 

 



Jolanta PALIDAUSKAITĖ 

VIEŠŲJŲ VERTYBIŲ INVENTORIZACIJA: NUO TEORINIŲ POSTULATŲ LINK JŲ 

ĮTEISINIMO 

Straipsnyje aptariama viešojo administravimo tyrinėtojų nuostata dėl viešųjų vertybių 

identifikavimo. Remiantis T. B. Jorgenseno ir B. Bozemano išskirtomis vertybių kategorijomis bei 

atlikta vertybių inventorizacija, kontent analizės metodo pagalba atlikta LR Konstitucijos, 

pagrindinių įstatymų, reglamentuojančių valstybės tarnautojų veiklą, septyniolikos Lietuvos viešojo 

administravimo institucijų etikos kodeksų analizė. Dalis vakarų mokslininkų identifikuotų ir 

Lietuvoje įteisintų viešųjų vertybių yra panašios, nors išryškėja ir kai kurie skirtumai. Pabaigoje 

pateikiamos tolimesnės šio tyrimo plėtojimo galimybės. 

Raktiniai žodžiai: vertybės, viešosios vertybės, etikos kodeksas, kontent analizė. 

 

 

Aelita SKARŢAUSKIENĖ, Rūta TAMOŠIŪNAITĖ 

VALSTYBINIŲ ĮMONIŲ KONKURENCINGUMO DIDINIMAS TAIKANT ELEKTRONINIO 

VERSLO MODELIUS: VALSTYBINIO PAŠTO PASLAUGŲ TEIKĖJO AB ,,LIETUVOS 

PAŠTAS‘‘ ATVEJIS 

 

Straipsnyje tyrinėjamas elektroninio verslo modelių taikymas valstybinio sektoriaus įmonėse, 

analizuojant konkretų valstybinės įmonės „Lietuvos paštas“ veiklos modelį. Empirinis tyrimas 

įvertino pašto paslaugų kokybę ir paslaugų spektro plėtros galimybes liberalizuojamoje rinkoje. 

Straipsnio išvadose pateikiamas teorinis „Lietuvos pašto“ konkurencingumo didinimo modelis ir 

praktinės rekomendacijos jo įgyvendinimui. 

Raktiniai žodžiai: pašto rinka, e. paslaugos, e. rinkodara, naujos ţinios, AB ,,Lietuvos paštas‘‘. 

 

 

Osvaldas STRIPEIKIS 

ANTREPRENERIŠKUMO FORMAVIMAS LIETUVOS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO 

ĮMONĖSE 

 

Straipsnyje pateikiama verslininkystės ir verslininko sampratų raidos analizė. Parengtas 

verslininkystės proceso tyrimo modelis, kurio pagrindu atliktas  smulkaus ir vidutinio verslo būklės 

tyrimas. Remiantis tyrimo rezultatais, sukurtas antrepreneriško verslo formavimo modelis 

smulkioms ir vidutinėms įmonėms. Pristatomos antrepreneriško verslo formavimo veiklos ir tam 

reikalingos antreprenerio kompetencijos. 

Raktiniai žodžiai: verslininkystės procesas, smulkus ir vidutinis verslas, antrepreneriškas verslas, 

antrepreneriško verslo  formavimo modelis. 

 

 

Elvira ZELGALVE, Irina BERZKALNE 

FINANSŲ VADYBININKO VAIDMUO FORMUOJANT EFEKTYVIĄ ĮMONĖS KAPITALO 

STRUKTŪRĄ 

 

Straipsnyje nagrinėjamas finansų vadybininko vaidmuo įmonės veikloje bei kaip jo priimami 

sprendimai įtakoja įmonės vertę. Autorės taip pat analizuoja problemas ir konfliktus, kurie kyla tarp 

įmonės savininkų ir jos vadovybės bei tų nesutarimų įtaką įmonės kapitalo struktūrai. 

Raktiniai žodžiai: finansų vadybininkas, kapitalo struktūra, agento teorija. 

 

 

 



Pranas ŢUKAUSKAS, Osvaldas STRIPEIKIS 

VEIKSNIAI ĮTAKOJANTYS ASMENS APSISPRENDIMĄ PRADĖTI VERSLĄ 

 

Straipsnyje pateiktos verslininkystės paklausos ir verslininkystės pasiūlos sampratos, išskirtos 

vidinių ir išorinių veiksnių grupės, įtakojančios asmens apsisprendimą būti verslininku. Aprašyti 

galimi įsitraukimo į verslą keliai. Atlikta veiksnių, įtakojančių lietuvių apsisprendimą tapti 

verslininku, analizė lyginant juos su kitomis ES šalimis. Pristatomos galimos tolimesnių tyrimų 

kryptys.  

Raktiniai žodžiai: verslininkystės pasiūla, verslininkystės paklausa, verslo pradţią įtakojantys 

veiksniai. 

 


