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Irena BAKANAUSKIENĖ, Rita BENDARAVIČIENĖ, Ričardas KRIKŠTOLAITIS, 

Zigmas LYDEKA 

DISCOVERING AN EMPLOYER BRANDING: IDENTIFYING DIMENSIONS OF 

EMPLOYER’S ATTRACTIVENESS IN UNIVERSITY 

Universiteto kaip darbdavio patrauklumo dimensijų identifikavimas darbdavio 

ženklodaros vystymo kontekste 

 

Straipsnyje konceptualizuojami ir operacionalizuojami darbdavio/organizacinio 

patrauklumo ir darbdavio ženklodaros konstruktai. Siekiant vystyti universiteto darbdavio 

ženklodarą, konkrečiai vertės pasiūlymą, autoriai pateikia atliktą kokybinį universiteto 

organizacinio patrauklumo dimensijų identifikavimo tyrimą bei jo rezultatą – dimensijų ir 

74 klausimų psichometriniais testais patvirtintą darbdavio patrauklumo vertinimo 

klausimyną. 

Raktiniai žodžiai: darbdavio/organizacinis patrauklumas, darbdavio ženklodara, vertės 

pasiūlymas, universitetas. 

 

 

Jonas ČEPINSKIS, Vida KANIŠAUSKAITĖ 

MODEL OF SOCIAL CARE SERVICES FOR THE ELDERLY: THEORETICAL 

APPROACH 

Socialinės globos paslaugų vyresnio amžiaus asmenims teikimo modelis: teorinės 

prielaidos 

 

Straipsnyje, remiantis Naujosios viešosios vadybos bei Mišrios globos ekonomikos 

teorinėmis nuostatomis, analizuojami socialinės globos paslaugų vyresnio amžiaus 

asmenims valdymo pokyčiai. Šie pokyčiai sudaro galimybes pelno siekiančioms 

organizacijoms teikti socialinės globos paslaugas; skatinama konkurencija tarp skirtingų 

socialinės globos paslaugų teikėjų. Pristatomas teorinis socialinės globos paslaugų 

teikimo modelis. 

Raktiniai žodžiai: socialinės globos paslaugų teikimo modelis, vyresnio amžiaus 

asmenys, Naujoji viešoji vadyba, Mišri globos ekonomika. 

 

 

Signe ENKUZENA 

MANAGEMENT TRAINING DURING SOCIO-ECONOMICAL CRISIS: TOOL TO 

INCREASE JOB SATISFACTION? A CASE STUDY OF A RETAIL STORE CHAIN 

IN LATVIA 

Ar vadovų mokymai socialinės-ekonominės krizės metu gali sustiprinti 

pasitenkinimą darbu? Latvijos mažmeninės prekybos tinklo situacijos analizė 

 

Straipsnis analizuoja mokymų vertinimo sąvoką bei jų praktinę naudą įmonei. Straipsnio 

autorė, atsižvelgdama į nepakankamą tradicinių mokymų vertinimo modelių 

pritaikomumą modernios įmonės poreikiams, siūlo mokymų procesą ir mokymų 

rezultatus vertinti pagal tikslus ir suinteresuotųjų šalių lūkesčius. Atliktas vadovų 

mokymų vertinimo dideliame Latvijos mažmeninės prekybos tinkle empirinis tyrimas. 



Raktiniai žodžiai: vadovų mokymai, mokymų vertinimas, vertinimo modeliai, tikslai, 

metodai. 

 

 

Aldis ERGLIS, Sarmite MICKEVICA 

CRITICAL SUCCESS FACTORS OF CUSTOMER RELATIONSHIP 

MANAGEMENT PROCESS ADOPTION IN LATVIAN IT ENTERPRISES 

Kritiniai sėkmės veiksniai įdiegiant ryšių su klientais valdymą Latvijos IT įmonėse 

 

Straipsnyje apžvelgiamas ryšių su klientais valdymas ir jo vertė kaip įmonės 

konkurencinis pranašumas. Autoriai apibrėžia ryšių su klientais valdymo technologijos 

vartotojo elgesio modelius šios technologijos įdiegimo procese ir pateikia rekomendacijas 

šio proceso tobulinimui. Taip pat aptariama, kaip įmones įtakoja pardavimų, marketingo 

bei aptarnavimo integravimas. 

Raktiniai žodžiai: ryšių su klientais valdymas, ryšių su klientais valdymo technologijos 

(CRM) vartotojas, pardavimai, marketingas, aptarnavimas. 

 

 

Ēriks LINGEBĒRZIŅŠ 

CROSS-CULTURAL COMMUNICATION CHALLENGES OF INTERNATIONAL 

TOURISM BUSINESS ENVIRONMENT 

Tarpkultūrinės komunikacijos problemos tarptautinio turizmo verslo aplinkoje 

 

Straipsnyje, remiantis analitine literatūros apžvalga, identifikuojamos šiuolaikinio 

tarptautinio turizmo problemos, įvertinant besikeičiančią tarptautinės rinkos struktūrą 

tarpkultūrinės komunikacijos požiūriu. Pagrindžiama tarpkultūrinės komunikacijos 

svarba šiuolaikiniame tarptautiniame turizme. 

Raktiniai žodžiai: tarpkultūrinė komunikacija, paslaugų kokybė, turizmo vadyba. 

 

 

Tonis METS, Aleksei KELLI 

ARE HI-TECH “BORN-GLOBAL-S” REALLY BORN GLOBAL? 

Ar „globaliomis gimusios“ aukštųjų technologijų įmonės tikrai yra globalios 

iš prigimties? 

 

Aukštųjų technologijų smulkių ir vidutinių įmonių „globalaus gimimo“ ir verslo modelio 

sąvokos yra labai aktualios mažoms atviros ekonomikos šalims. Straipsnio autoriai bando 

suvokti aplinką ir procesus vykstančius iki verslo modelio įgyvendinimo, kuomet 

aukštųjų technologijų smulkios ir vidutinės įmonės siekia tapti globaliomis. Empirinis 

tyrimas, paremtas septynių informacijos ir komunikacijos technologijų bei 

biotechnologijų bendrovių analize, išryškina skirtingus žinių kaupimo ir mokymosi 

laikotarpius iki jų globalizacijos ir aiškių ribų tarp jų verslo modelių nebuvimą. 

Raktiniai žodžiai: aukštųjų technologijų smulki ir vidutinė įmonė, globalizacijos 

procesas, verslo modelis. 

 

 



Sonata STANIULIENĖ 

ENTREPRENEURS’ NETWORKING FOR NEW VENTURE 

Antreprenerystė tinklaveikoje pradedant naują verslą 

 

Straipsnyje nagrinėjama antreprenerių tinklaveika, ypač naudinga pradedant naują verslą, 

nes jis padeda įveikti tokiam verslui iškylančius naujumo ir mažumo barjerus. 

Asmeniniai ir organizaciniai tinklai suteikia antrepreneriams galimybę apsirūpinti 

informacija, socialine ir finansine parama, susirasti partnerių tarp tinklo narių.  

Raktiniai žodžiai: antreprenerystė, tinklaveika, naujas verslas, tinklo kaita. 

 

 

Miglė ŠONTAITĖ, Arvydas BAKANAUSKAS 

MEASUREMENT MODEL OF CORPORATE REPUTATION AT HIGHER 

EDUCATION INSTITUTIONS: CUSTOMERS’ PERSPECTIVE 

Korporatyvinės reputacijos vertinimas aukštojo mokslo institucijose vartotojų požiūriu 

 

Straipsnyje nagrinėjamas aukštojo mokslo institucijų korporatyvinės reputacijos 

vertinimas ir pateikiamas aukštojo mokslo institucijų korporatyvinės reputacijos 

vertinimo modelis vartotojų požiūriu.  

Raktiniai žodžiai: korporatyvinė reputacija, korporatyvinės reputacijos vertinimas, 

korporatyvinės reputacijos veiksniai, korporatyvinės reputacijos požymiai, aukštojo 

mokslo institucijos, vartotojai. 

 

 

Piotr TOMSKI 

THE HORIZONS OF COOPETITION – THE ANALYSIS OF THE SELECTED 

ASPECTS OF APPLICATION 

Konkurencinis bendradarbiavimas: pritaikymo galimybių analizė 

 

Straipsnyje pateikiami tyrimų rezultatai nagrinėjantys, kaip konkurencinį 

bendradarbiavimą pripažįsta ir vertina būsimieji vadovai. 2011 m. sausio – kovo mėn. 

vykusiame tyrime dalyvavo Częstochowa technologijos universiteto Vadybos fakulteto 

studentai. Tyrimui buvo naudojamas anketinės apklausos metodas.  

Raktiniai žodžiai: konkurencinis bendradarbiavimas, bendri veiksmai, smulkios ir 

vidutinės įmonės, konkurencinio bendradarbiavimo suvokimas. 

 

 

Kristina ZIKIENĖ, Lina PILELIENĖ 

TESTING OF METHODS FOR CUSTOMER LOYALTY MEASUREMENT IN 

PHARMACY „CAMELIA“  

Vartotojų lojalumo matavimo metodų tikrinimas vaistinių tinkle „Camelia“ 

 

Kiekvienas marketingo teorijos autorius pagrindžia savo pateikiamo metodo 

reikšmingumą ir mokslinę vertę, tačiau praktikoje naudojamas vartotojų lojalumo 

matavimo metodas turi būti lengvai pritaikomas, o jo rezultatai reprezentatyvūs, 

atskleidžiantys realią situaciją, nubrėžiantys gaires ateities sprendimams. Akivaizdu, jog 



kiekvienai organizacijai svarbu žinoti, kuris vartotojų lojalumo matavimo metodas 

pateikia tikslesnius rezultatus ir yra tinkamiausias vartotojų lojalumui matuoti. 

Raktiniai žodžiai: vartotojų lojalumas, vartotojų lojalumo matavimas. 


