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Strategic Management in Creative Industry Organizations: Specifics in Strategic Decision 

Making  

Strateginis valdymas kūrybinių industrijų sektoriuje: strateginio sprendimų priėmimo 

specifika 

 

Straipnyje analizuojama strateginio sprendimo priėmimo ypatumai kūrybinių industrijų 

organizacijose. Autoriaus identifikuojama problema, jog kūrybinių industrijų 

organizacijų procesų valdymui taikomi tradiciniai vadybos metodai neatsižvelgiant į 

specifines kūrybinių industrijų operacijų charakteristikas. Pasigendama naujų vadybos 

metodų, tinkančių kūrybinio sektoriaus organizacijų veiklai. Straipsnio tikslas patobulinti 

strateginio sprendimų priėmimo procesą kūrybinių industrijų organizacijose taikant 

naujus sprendimo priėmimo modelius, kurie apima ir specifinius kūrybinių industrijų 

bruožus. Specifiniai kūrybinių industrijų bruožai skirstyti į 5 grupes: nuolatinė inovacija, 

unikalūs produktai ir procesai, neapibrėžta paklausa, meninė produkto koncepcija; 

savarankiškai dirbantys darbuotojai ir vadybininkai. 
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Lietuvoje  

Consulting in the Processes of Administering the EU Structural Support in Lithuania 

 

Straipsnyje nagrinėjamas konsultantų ir konsultacinių įmonių vaidmuo ES struktūrinės 

paramos administravimo procesuose Lietuvoje. Ypatingas dėmesys yra kreipiamas 

konsultantų santykių su užsakovais bei suinteresuotais veikėjais problematikai. 

Konceptualų tyrimo pagrindą sudaro užsakovo – vykdytojo ir suinteresuotų veikėjų 

teorijų kategorijos. Jomis remiantis siekiama atskleisti ES struktūrinės paramos 

administravimo santykių lauką bei visų dalyvaujančių veikėjų vaidmenis ir įtaką. 

Kokybinio tyrimo metu (individualių interviu metodas) surinkti duomenys sudarė 

empirinių duomenų pagrindą. 
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Korporatyvinio valdymo reglamentavimo įtaka kapitalo rinkų veiklos rezultatams: ES 
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Straipsnyje nagrinėjamos korporatyvinio valdymo reguliavimo ES šalyse ekonominės 

pasekmės. Darbe analizuojamas naujų ES direktyvų, reglamentuojančių korporatyvinį 



valdymą, perkėlimo į nacionalinę teisę poveikis kapitalo rinkoms ES šalyse. Analizė 

atliekama vienos iš naujai priimtų direktyvų – Perėmimo direktyvos – pavyzdžiu. 

Siekiant įvertinti ES šalių kapitalo rinkų veiklos rezultatus prieš ir po direktyvos 

įgyvendinimo, atliekama rinkos indeksų, rinkos kapitalizacijos ir apyvartos pokyčių 

palyginamoji analizė. 
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Profesinio rengimo institucijų įvaizdžio formavimo teorinis modeliavimas  

Vocational Training Institutions Image Forming Theoretical Modelling 

 

Straipsnyje pateikiama profesinio rengimo institucijų įvaizdžio samprata ir svarba, 

išskiriami bei analizuojami įvaizdį lemiantys ir formuojantys veiksniai. Nusakomi 

profesinio rengimo institucijos įvaizdžio svarba jos veiklos efektyvumui. Teorinio tyrimo 

rezultate pateikiamas teigiamo profesinio rengimo institucijų įvaizdžio formavimo 

modelis, atsižvelgiant į tyrimo metu išskirtus profesinio rengimo institucijos įvaizdžio 

formavimo veiksnius. Mokslinės literatūros apžvalga leidžia teigti, jog vis dar stokojama 

profesinio rengimo institucijos įvaizdžio studijų, nepateikiama konkrečių priemonių 

įvaizdžio formavimui / tobulinimui. 

Raktiniai žodžiai: profesinio rengimo institucijos įvaizdis, profesinis rengimas, 

profesinio rengimo institucija, įvaizdis. 
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Executives Coaching Conceptualization  

Vadovų koučingo fenomeno konceptualizacija 

 

Straipsnyje analizuojamas vadovų koučingo fenomenas. Siekiant konceptualizuoti šį 

fenomeną straipsnyje pateiktas vadovų koučingo sampratų sąvadas. Koučingo fenomeno 

konceptualizacija atlikta pasinaudojant analizės ir sintezės metodais. Koučingo 

fenomenas išskaidytas į atskiras sampratas, sampratos išanalizuotos pagal pasirinktus 

kriterijus, gauti rezultatai palyginti bei apjungti, t. y. susintetinti. 
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Kult ūrin ės dimensijos komunikacijoje ir derybose: smulkaus verslo įmonės atvejis  

Cultural Dimensions in Communication and Negotiations: Case of Small Business 

Enterprise 

 

Straipsnyje analizuojamos tarpkultūrinės komunikacijos smulkaus verslo įmonės 

pavyzdžiu. Atlikto kultūrinio tyrimo rezultatai rodo, kad kultūrinės dimensijos atlieka 

svarbų vaidmenį komunikacijos ir derybų procesuose. Taip pat analizuojami derybų stilių 

lemiantys atskirų kultūrų kultūriniai veiksniai ir darbuotojų kultūriniai ypatumai. 
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Straipsnyje analizuojama išorinio kokybės užtikrinimo kaita. Atskleidžiama kokybės 

užtikrinimo samprata, apibūdinama trijų užsienio šalių kokybės užtikrinimo kaita, 

analizuojant veiksnius paskatinusius pokyčius, pateikiami Lietuvos išorinio vertinimo 

ypatumai ir galimos kaitos kryptys. 
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Straipsnyje nagrinėjama Lietuvoje veiklą vykdančių verslo organizacijų reputacija, ją 

empiriškai įvertinant ir lyginant vartotojų požiūriu. Konceptualizavus teorinius 

korporatyvinės reputacijos vertinimo aspektus, pateikiami Lietuvoje veiklą vykdančių 

verslo organizacijų reputacijos vertinimo tyrimo rezultatai. 
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Diagnostic Measurements of Climate Condition in Organization: Parameter of Socio-
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Straipsnyje pristatomi organizacijos klimato būklės vertinimo rezultatai. Vertinimui buvo 

atrinkta dvylika organizacijos klimato kriterijų, kurie analizuojami per septynerių 

sociodemografinių darbuotojų charakteristikų prizmę. Apklausoje dalyvavo 61 

darbuotojas iš visų organizacijos skyrių. 
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