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Straipsnyje analizuojamos darbuotojams būdingų asmenybės bruožų ir psichologinio 

prisitaikymo prie pokyčių organizacijoje ekonominės krizės metu sąsajos. Atskleidžiama, 

kokie asmenybės bruožai prognozuoja geresnį darbuotojų psichologinį prisitaikymą prie 

pokyčių ekonominės krizės metu. Pristatomi atlikto tyrimo rezultatai, pateikiamos 
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Straipsnyje nagrinėjama, kaip investuotojų patirtis yra susijusi su jų elgsena ir kokią įtaką 

investavimo patirtis gali turėti jų priimamiems investavimo sprendimams. Autorės atliko 

individualių investuotojų tyrimą Lietuvoje, kuriuo siekė atskleisti skirtingos investavimo 
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Straipsnyje pateikiama darbuotojo afekcinio/emocinio pobūdžio įsipareigojimo 

organizacijai sąvoka vadybos moksle; apibrėžiami šio pobūdžio įsipareigojimą 

organizacijai sąlygojantys konceptualūs veiksniai; analizuojami faktorinės analizės 

rezultatai bei socialinių-demografinių, darbinių ir organizacinių kintamųjų poveikis 

darbuotojo afekciniam/emocinio pobūdžio įsipareigojimui organizacijai; atlikto empirinio 

tyrimo pasėkoje, pristatomas pagrįstas ir išplėstas darbuotojo afekcinio/emocinio 
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Straipsnyje analizuojamas atlygis už darbą, įvardijami pagrindiniai jo tipai finansų 

apskaitos kontekste, nagrinėjama jo reglamentavimo finansų apskaitoje ypatumai. 

Pateikiami tyrimo apie atskleidžiamos informacijos atlygio už darbą tipų, taikomų 

Lietuvos akcinėse bendrovėse, rezultatai. 
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Prieštaringai vertinamos visuotinės kokybės vadybos (VKV) modelių (ISO 9000 

standartai, BVM, EKVF Tobulumo modelis) pritaikomumas aukštojo mokslo 

institucijose, straipsnio autorius paskatino giliau panagrinėti VKV modelių taikymo 

ypatumus Lietuvos aukštosiose mokyklose.  

Raktiniai žodžiai: VKV, ISO 9000 standartai, BVM, EKVF Tobulumo modelis.  

 

 

Aida MAČERINSKIENĖ, Laura ŽIOGELYTĖ  

Viršvalandinio darbo ir jo apmokėjimo patirtis, problemos ir galimybės Lietuvoje 

 

Aiški ir apgalvota įmonės pozicija, dėl viršvalandinių darbų skyrimo ir apmokėjimo, 

atsižvelgiant į darbuotojų sveikatingumo, darbo našumo, darbuotojų asmeninio gyvenimo 

ir darbo laiko suderinimo veiksnius, neprieštaraujanti galiojantiems teisės aktams, sudaro 

sąlygas įmonės darbuotojams gauti didesnį darbo užmokestį už papildomą darbą. 
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Straipsnyje analizuojami paslaugų kokybės ypatumai, paslaugų kokybės koncepcija 

turizmo rinkoje, teoriniai paslaugų kokybės vertinimo modeliai. Paslaugų kokybės 

maksimizavimas, nuolatinis jos tobulinimas, savalaikis atnaujinimas tampa gyvybiškai 

svarbūs šiuolaikinėje konkurencingoje turizmo rinkoje. Straipsnyje sprendžiama 

problema – kaip matuoti ir vertinti turizmo paslaugos kokybę. Straipsnio pabaigoje 

pateikiamas kelionių organizatorių teikiamų paslaugų kokybės vertinimo modelis, 

sudarytas paslaugų kokybės teorinių modelių pagrindu.  
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atvejis  

 

Straipsnyje nagrinėjami korporatyvinės reputacijos vertinimo praktiniai aspektai. 

Konceptualizavus teorinius korporatyvinės reputacijos vertinimo aspektus ir kritiškai 

įvertinus korporatyvinės reputacijos vertinimo metodikas, pateikiami Lietuvos verslo 

organizacijos reputacijos vertinimo tyrimo rezultatai. 
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Intervencija suvokiama kaip išankstinė nuostata, leidžianti spręsti mobingo sukeltas 

krizines situacijas. Straipsnyje analizuojami mobingo kaip diskriminacijos darbuotojų 

santykiuose intervencijos būdai trijuose lygmenyse: individo (siūlomi pokalbiai, parama), 

organizacijos (rekomenduojama specialistų pagalba, informavimas, apmokymas, 

atmosferos kūrimas) ir sociumo (kultūrinio-socialinio turinio pokyčiai). Pateikiamas 

autorės sukonstruotas mobingo kaip diskriminacijos darbuotojų santykiuose intervencijos 

kompleksinis modelis, numatant intervencinio poveikio priemones. 
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Straipsnyje pateikiami lojalių vartotojų galimą pakeitimo elgseną formuojančių veiksnių 

tyrimo rezultatai ekonominės krizės kontekste. Pristatomos vartotojų pakeitimo elgsenos 

teorinės nuostatos, pagrindžiama lojalių vartotojų pakeitimo elgseną formuojančių 

veiksnių tyrimo metodologija. Pristatomi tyrimo rezultatai, pateikiama lyginamoji 

anksčiau atliktų tyrimų analizė. 
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