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Straipsnyje pateikiamas praktinis modelis sėkmingai sąveikai tarp jaunimo mados pirkėjų 

ir prekės ženklo ambasadorių. Analizuojami du prekės ženklo ambasadorių ir prekės 

ženklo pirkėjų tarpusavio sąveikos teoriniai modeliai – BETTER modelis, skirtas prekės 

ženklui apibrėžti, kuris yra svarbus prekės ženklo ambasadorių parinkimui bei FIVE 

ELEMENT modelis, skirtas prekės ženklo tikslinei grupei apibrėžti. Remiantis teorija ir 

atlikto tyrimo duomenimis, sudarytas „Inkariukų“ prekės ženklo ambasadorių ir tikslinės 

šio prekės ženklo grupės, jaunųjų mados pirkėjų, tarpusavio sąveikos modelis. 
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ženklo asmenybė, prekės ženklo advokatas, prekės ženklo vertė, prekės ženklo žinia, 
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Konkurencinių pranašumų determinantų, įtakojančių verslininkystės strateginius 

sprendimus, vertinimas  

 

Straipsnyje pateikiami konkurencinių pranašumų, turinčių įtaką verslininkystės 

strateginiams sprendimams bei valstybės ekonominiam konkurencingumui, kompleksinio 

kiekybinio vertinimo principai ir baziniai modeliai. Atlikta naujųjų ES šalių išskirtinių 

ekonominio konkurencingumo indikatorių analizė. Pateikiami Lietuvos verslininkystės 

konkurencinių pranašumų kiekybinio vertinimo, taikant daugiakriterio vertinimo metodą 

rezultatai. 

Raktiniai žodžiai; konkurenciniai pranašumai, pirminiai determinantai, strateginiai 

marketingo sprendimai, kiekybinis vertinimas, daugiakriteris svertinis metodas. 
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Analysis of Motivational Factors of the Ground-Level Managers’ Personal Features 

in Industrial Company  

 

Straipsnyje nagrinėjama žemiausio lygmens vadovų (ŽLV) veikla, asmeninės savybės ir 

motyvaciniai veiksniai. Pateikiama mokslinės literatūros apie žemiausio lygmens vadovų 

veiklos specifiką ir atlikto tyrimo apie ŽLV asmenines savybes ir motyvacinius veiksnius 

rezultatai. Tyrime dalyvavo žemiausio lygmens vadovai ir jų tiesioginiai vadovai–

vidutinio lygmens vadovai (VLV) – dirbantys Klaipėdos baldų gamybinėje įmonėje. 
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veiksniai, pasitenkinimas darbu, darbuotojų motyvavimas. 
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Research of E-Business and E-Government Integration Determinants in Public 

Procurement  

 

Straipsnyje nagrinėjamas elektroninės valdžios (toliau – e. valdžios) ir elektroninio verslo 

(toliau – e. verslo) santykis viešuosiuose pirkimuose. Autoriai analizuoja elektroninius 

viešuosius pirkimus, atsižvelgdami į Lietuvos narystės Europos Sąjungoje (toliau – ES) 

patirtį, įvardija kylančias problemas ir sunkumus elektroniniuose viešuosiuose 

pirkimuose. Aptariama smulkaus ir vidutinio verslo (toliau – SVV) padėtis elektroninių 

viešųjų pirkimų kontekste. 

Raktiniai žodžiai: elektroninė valdžia, elektroninis verslas, elektroniniai viešieji 

pirkimai, smulkus ir vidutinis verslas. 
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STRATEGINIO PLANAVIMO PROCESAS LIETUVOS RESPUBLIKOS 

MINISTERIJOSE  

The Process of Strategic Planning in Ministries of Lithuania  

 

Straipsnyje analizuojama Lietuvos Respublikos ministerijų strateginio planavimo būklė. 

Identifikuojami ministerijų veiklos planų neatitikimai reikalavimams, nustatoma 

institucinės struktūros įtaka strateginiam planavimui, įvardinamos skirtinguose strateginio 

planavimo etapuose išryškėjančios problemos, įvertinama ekonominio sunkmečio įtaka 

ministerijų strateginiam planavimui. 
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Gyvenimo ciklo pensijų fondų įvedimo Lietuvoje galimybių analizė  

 

Straipsnyje, atlikus gyvenimo ciklo pensijų fondų investicijų paskirstymo strategijų 

simuliaciją, įvertinamos gyvenimo ciklo pensijų fondų įvedimo Lietuvoje galimybės. 

Atlikto tyrimo rezultatai parodė, kad Lietuvai šiuo metu naudingiausia būtų realizuoti 

gyvenimo ciklo pensijų fondų koncepciją, suformuojant multi-fondinę pensijų sistemą, 

kadangi, lyginant su tikslinės datos fondais, ši pensijų sistema yra paprasčiau įdiegiama, 

ją taikant sukaupiamas didesnis dalyvių turtas ir užtikrinama geresnė dalyvių, esančių arti 

išėjimo į pensiją, sukaupto turto apsauga. 
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ALTERNATYVOS  

Traditions and Possible Alternatives of the Evaluation of Leadership Effectiveness 

in Organizational Psychology  

 

Straipsnyje analizuojamos vadovavimo efektyvumo vertinimo tradicijos organizacinėje 

psichologijoje bei siūlomos alternatyvos. Empiriniu tyrimu buvo siekiama atskleisti 

vadovavimo efektyvumo vertinimo skirtumus, gaunamus vertinant vadovavimo ypatumus 

elgesiniu ir transformacinio vadovavimo metodu, bei analizuoti vadovavimo efektyvumo 

(pavaldinių požiūriu) sąsajas su darbo motyvacija ir įsipareigojimu organizacijai. 
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The Research on Sustainable Development in Lithuanian Organizations  

 

Straipsnyje analizuojama darnaus vystymosi koncepcija organizacijos lygmenyje. 

Remiantis analizuojama teorine medžiaga atliktas tyrimas Lietuvos organizacijose, 

siekiant įvertinti darbuotojų nuomonę apie tris darnaus vystymosi pamatinius 

komponentus. 
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LYGINAMOJI MOBINGO DIAGNOZAVIMO INSTRUMENTŲ ANALIZĖ  

Comparative Analysis of Mobbing Diagnostic Instruments  

 

Straipsnyje analizuojama ir lyginama užsienio šalių autorių mobingui diagnozuoti 

naudotų instrumentų struktūra, pateikiami tyrimų rezultatai ir jų interpretacijos. 

Detalizuojamas H. Leymann suformuluotas psichologinio teroro darbo vietoje aprašas, 

kuriame išskiriami penki pagrindiniai kriterijai ir 45 terorizavimo būdai. Aptariami 

negatyviems darbuotojų santykiams tirti naudotus instrumentus sudarantys kriterijai ir 

indikatoriai. Apžvelgiamas mobingo reiškinio ištyrimo lygis Lietuvoje bei lietuvių 

mokslininkų naudojami mobingo diagnozavimo instrumentai. 

Raktiniai žodžiai: mobingas, diagnozavimas, instrumentai, kriterijai, indikatoriai, 

ištyrimo lygis. 


