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Irena BAKANAUSKIENĖ, Daiva BRASAITĖ 

PERSONALO VALDYMO PASLAUGŲ ANALIZĖ LIETUVOJE 

 

Straipsnyje pateikiami organizacijų, teikiančių personalo valdymo (sutr. PV) paslaugas Lietuvoje 

bei reklamuojančų savo veiklas internetiniuose puslapiuose, analizės rezultatai. Jie atspindi tokių 

organizacijų paslaugų pobūdį, jų išsivystymo lygį, naudojamų metodų įvairovę. Tai leidţia 

formuluoti prielaidas apie PV paslaugų pirkimo galimybes, norint organizacijose kokybiškai atlikti 

vieną ar kitą personalo veiklą ar priimti su tuo susijusį sprendimą. 

Raktiniai žodžiai: ţmonių išteklių valdymas, personalo valdymas, personalo valdymo paslaugos. 

 

 

Kevin A. DIEHL  

SKANDINAVIJOS IR BALTIJOS ŠALYS: KOKIA PRAKTIKA ĮSIVYRAUS FINANSINĖSE 

ATASKAITOSE ATSKLEIDŢIANT ILGALAIKĮ MATERIALŲJĮ TURTĄ IR KAIP TAI 

PAVEIKS ĮMONIŲ STRATEGIJĄ? 

 

Vadovams tenka rinktis, kaip vertinti įmonių ilgalaikį materialųjį turtą: ar atskleisti finansinėse 

ataskaitose tokio turto savikainą, ar tikrąją vertę. Šis straipsnis išryškina tendencijas, autorius 

analizuoja duomenis atskleistus 2009 metų metinėse ataskaitose. Palyginus ataskaitas išryškėja, kad 

Baltijos šalyse vyrauja tendencija atskleisti tikrąją ilgalaikio turto vertę, o Skandinavijoje – turto 

savikainą.  

Raktiniai žodžiai: tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai (TFAS), tarptautinis 16-tasis 

verslo apskaitos standartas (TVAS), ilgalaikis materialusis turtas. 

 

 

Vytautas JUŠČIUS, Eglė ADAŠKEVIČIŪTĖ 

ŢMOGIŠKOJO KAPITALO VAIDMUO FORMUOJANT LIETUVOS ĮMONIŲ 

KONKURENCINĮ PRANAŠUMĄ  

 

Straipsnyje, remiantis mokslinės literatūros analize, metaanalize, sisteminimu ir apibendrinimu bei 

empirinio tyrimo rezultatais, nagrinėjamas ţmogiškojo kapitalo vaidmuo, formuojant Lietuvos 

įmonių konkurencinį pranašumą. 

Raktiniai žodžiai: ţmogiškasis kapitalas, konkurencinis pranašumas, privati įmonė. 

 

 

Nijolė PETKEVIČIŪTĖ 

TARPKULTŪRINĖS DERYBOS: PROBLEMOS IR IŠŠŪKIAI LIETUVOS VADOVAMS 

ORGANIZACIJOSE 

 

Straipsnyje teoriniu ir praktiniu aspektu nagrinėjami tarpkultūrinių derybų klausimai. Dabar, kai 

pasaulis gyvuoja globalizacijos sąlygomis, Lietuvos organizacijų vadovai vis daţniau 

bendradarbiauja ir veda derybas su kitų šalių organizacijų vadovais. Todėl ši tema yra aktuali ir 

savalaikė. Straipsnyje pateikiama Lietuvos smulkių ir vidutinių įmonių vadovų derybinė patirtis 

tarpkultūrinėje aplinkoje. 

Raktiniai žodžiai: derybos, derybiniai įgūdţiai, tarpkultūrinės derybos, derybų įgūdţiai, 

tarpkultūrinės kompetencijos plėtra. 

 

 

Vytautas SNIESKA, Ligita VASILIAUSKIENE, Asta ZILINSKE 

IŠORNAUDOS SANDORIO KAŠTŲ SKAIČIAVIMO METODŲ KRITINIS VERTINIMAS 



 

Spartėjantys globalizacijos tempai daro įtaką įmonių veiklos vykdymo pobūdţiui. Įmonėms 

išdėstant savo veiklą šalyse, kur gamybos veiksnių kaina yra santykinai ţema, atsiranda daugiau 

galimybių minimizuoti veiklos kaštus. Sparti technologijų ir komunikacinių priemonių plėtra 

sąlygojo naujų galimybių pasinaudoti aukštos kvalifikacijos specialistų, esančių skirtingose šalyse, 

paslaugomis atsiradimą. Tai lėmė kokybiškai naujo poţiūrio į konkurencinių privalumų (ar net 

konkurencinio pranašumo) kūrimo būdą, nes tapo įmanoma efektyviau vykdyti tam tikrą veiklą 

ţemesniais kaštais, tuo pačiu kokybiškiau atlikti išornaudos kompanijų funkcijas. 

Raktiniai žodžiai: išornauda, sandorio kaštai, skaičiavimo metodai, kontraktai. 

 

 

Sonata STANIULIENĖ 

VIDINIŲ IR IŠORINIŲ RYŠIŲ SKLAIDA LIETUVOS ĮMONĖSE 

 

Straipsnyje pateikiami vidinių ir išorinių ryšių Lietuvos įmonėse tyrimo rezultatai. Juose atsispindi 

Lietuvos įmonių darbuotojų tarpusavio ryšių bei darbuotojų ir vadovų ryšių struktūra, gylis, pobūdis 

bei motyvai, o taip pat Lietuvos įmonių ryšių su konkrečiais aplinkos elementais struktūra ir 

motyvai. 

Raktiniai žodžiai: išoriniai ryšiai, vidiniai ryšiai, įmonės aplinka,  aplinkos elementai. 

 

 

Miglė ŠONTAITĖ, Zigmas LYDEKA 

AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ KORPORATYVINĘ REPUTACIJĄ FORMUOJANČIŲ RODIKLIŲ 

VERTINIMAS 

 

Straipsnyje nagrinėjamas aukštųjų mokyklų korporatyvinės reputacijos formavimas. Suformulavus 

aukštųjų mokyklų korporatyvinės reputacijos sampratą, atskleidţiama korporatyvinės reputacijos 

svarba aukštosioms mokykloms bei korporatyvinę reputaciją formuojančių rodiklių problematika, 

pateikiami aukštųjų mokyklų korporatyvinę reputaciją formuojančių rodiklių tyrimo rezultatai.   

Raktiniai žodžiai: korporatyvinė reputacija, korporatyvinės reputacijos formavimas, 

korporatyvinės reputacijos rodikliai, aukštasis mokslas. 

 

 

Anna WZIĄTEK-STAŚKO 

MANAGER’S MOTIVATION AS A WAY TO MOTIVATE EMPLOYEES 

 

Straipsnyje autorė teoriniu ir empiriniu aspektu analizuoja vadovų motyvaciją. Pagrindinis 

straipsnio tikslas yra atskleisti, kokie motyvuojantys faktoriai labiausiai skatina pačius vadovus – tą 

ţmonių grupę, kuri paprastai būna įpareigota motyvuoti kitus, atsiţvelgiant į skirtingus kriterijus: 

lytį, amţių, išsilavinimo lygį, patirtį.  

Raktiniai žodžiai: vadovas, motyvacija, naudos, valdymas. 

 

 

Povilas ZAKAREVIČIUS 

ORGANIZACIJOS VEIKLOS PROCESŲ VALDYMAS 

 

Straipsnyje apibūdinami organizacijos veiklos procesai, įrodomas tiesioginis integralinis ryšys tarp 

tikslų, funkcijų ir procesų, apibrėţiama veiklos procesų valdymo esmė bei išdėstomas jo turinys. 

Autorius suformuluoja proceso valdymo funkcijas, išanalizuoja jų vykdymo būdus bei pateikia 

rekomendacijas procesų valdymo tobulinimui. 



Raktiniai žodžiai: veiklos tikslas, veiklos, funkcija, veiklos procesas, proceso valdymas, valdymo 

funkcija. 

 

 

Irena ŢUKAUSKAITĖ 

NAUJŲ DARBUOTOJŲ SOCIALIZACIJĄ ORGANIZACIJOJE PROGNOZUOJANTYS 

VEIKSNIAI 

 

Straipsnyje analizuojama naujai priimtų darbuotojų socializacijos organizacijoje problema. 

Aptariami individualūs (amţius, išsilavinimas, darbo pobūdis, darbo patirtis), darbo grupės 

(klimatas, grupės dydis), vadovavimo (vadovo-pavaldinio santykių kokybė, vadovavimo stilius) ir 

organizaciniai (mentoriaus skyrimas) veiksniai, susiję su darbuotojų socializacija. Pristatomas 

tyrimas, leidţiantis įvertinti skirtingų socializacijos veiksnių įtaką atskiriems socializacijos 

rodikliams. 

Raktiniai žodžiai: nauji darbuotojai, socializacija organizacijoje, socializacijos veiksniai. 

 

 


