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Renata ARLAUSKIENĖ, Auksė ENDRIULAITIENĖ 
LIETUVOS ORGANIZACIJOSE DIRBANČIŲ VAIRUOTOJŲ ĮSIPAREIGOJIMO 
ORGANIZACIJAI IR RIZIKINGO VAIRAVIMO SĄSAJOS 
 
Straipsnyje analizuojamas Lietuvos organizacijose dirbančių profesionalių vairuotojų rizikingas 
vairavimo elgesys, jo sociodemografiniai ypatumai bei sąsajos su įsipareigojimu organizacijai. 
Remiantis empiriniu tyrimu vertinama, kaip įsipareigojimas organizacijai gali įtakoti profesionalių 
vairuotojų rizikingą elgesį (nedidelius apsirikimus, reikšmingas klaidas ir tyčinius pažeidimus). 
Raktiniai žodžiai: profesionalus vairuotojas, įsipareigojimas organizacijai, rizikingas vairavimo 
elgesys. 
 
 
Arvydas BAKANAUSKAS, Andrius OJERAS  
VERSLO SANTYKIŲ UŽMEZGIMAS SU UŽSIENIO PARTNERIU 
 
Straipsnyje pateikiami empirinio tyrimo rezultatai: nagrinėjami veiksniai įtakojantys sėkmingą 
verslo santykių užmezgimą su Malaizijos verslo partneriu. Atlikus mokslinės literatūros analizę  bei 
išskyrus veiksnius, sudaromas sėkmingo santykių užmezgimo su užsienio verslo partneriu modelis. 
Atlikus anketinę apklausą, įvertinama Malaizijos verslo kultūra ir specifiniai veiksniai, įtakojantys 
sėkmingą santykių  užmezgimą su šios šalies partneriais. 
Raktiniai žodžiai: verslo santykiai, santykių užmezgimas, Malaizijos verslo kultūra. 
 
 
Marek BUGDOL, Marek JARZĘBIŃSKI 
BENDROSIOS VERTINIMO SISTEMOS MODELIO TAIKYMAS, TOBULINANT PASLAUGŲ 
KOKYBĘ 
 
Straipsnyje, remiantis Lenkijos viešojo administravimo institucijose atliktu tyrimu, atskleidžiami 
priežasties ir pasekmės ryšiai tarp tam tikrų Bendrosios Vertinimo Sistemos (BVS) modelio 
kriterijų. Ryšių tarp atskirų BVS modelio kriterijų išryškinimas leidžia identifikuoti pagrindinius 
kriterijus, t.y. tuos, nuo kurių priklauso kokybės tobulinimas ir Visuotinės kokybės vadybos 
įgyvendinimas. BVS modelio naudingumo išryškinimas ypatingai svarbus toms organizacijoms, 
kurios jau yra įsidiegusios kokybės vadybos sistemas ir ieško naujų paslaugų kokybės gerinimo 
galimybių. 
Raktiniai žodžiai: Bendrosios Vertinimo Sistemos modelis, kokybės vadybos sistema, viešasis 
administravimas. 
 
 
Skirmantė BUKLYTĖ, Juozas RUŽEVIČIUS 
VISUOTINĖS KOKYBĖS VADYBOS POVEIKIS LIETUVOS ĮMONIŲ VEIKLOS 
EFEKTYVUMUI 
 
Straipsnyje apibendrinami naujausio šalyje atlikto tyrimo, nagrinėjančio visuotinės kokybės 
vadybos (VKV) tendencijas, rezultatai ir pateikti siūlymai, kokių priemonių reiktų imtis VKV 
diegimo šalyje aprėpčiai ir naudai didinti. Tyrimas atliktas pritaikius integruotą tyrimo modelį, 
kuriame atsispindi kompleksinio VKV poveikio įmonių veiklos efektyvumui kryptys.  
Raktiniai žodžiai: visuotinė kokybės vadyba, veiklos efektyvumas, vertinimo modelis, veiklos 
tobulumas, tvari sėkmė. 
 
 



Jonas ČEPINSKIS, Ignas MASTEIKA 
LOGISTIKOS PROCESŲ POVEIKIS ĮMONIŲ KONKURENCINGUMUI 
 
Straipsnyje pateikiamos skirtingų autorių formuluojamos logistikos, kaip mokslinio tyrimo objekto, 
koncepcijos, nagrinėjami didžiausią įtaką tarptautinės logistikos procesui darantys veiksniai bei jų 
įtaka įmonės konkurencingumui. Atlikus mokslinės literatūros analizę ir sisteminimą, nagrinėjami 
veiksniai, darantys įtaką logistikos procesui, bei jų raiška praktikoje: analizei pasirinkta pasaulinė 
logistikos valdymo novatorė Zara kompanija.  
Raktiniai žodžiai: logistika, logistikos procesų valdymas, konkurencingumas. 
 
 
Ieva KVEDARAVIČIENĖ  
LIETUVOS KOMERCINIO NEKILNOJAMOJO TURTO RINKOS FUNKCIONAVIMO 
YPATUMAI 
 
Komercinio nekilnojamojo turto rinka, kitaip nei būsto rinka, yra tiesiogiai priklausoma nuo 
ekonominių pokyčių ir tendencijų šalyje, bei laikoma vienu patraukliausių investavimo į 
nekilnojamąjį turtą segmentų. Straipsnyje analizuojami Lietuvos komercinio nekilnojamojo turto 
(NT) rinkos funkcionavimo ypatumai, nulemti ekonominių sistemų transformacijos.  
Raktiniai žodžiai: komercinis nekilnojamasis turtas, NT ūkio funkcionavimas, komandinis ūkis, 
rinkos mechanizmas. 
 
 
Jurgita LAZAUSKAITĖ-ZABIELSKĖ 
SUVOKTO ATLYGIO UŽ DARBĄ TEISINGUMO PRIELAIDOS VIEŠAJAME IR 
PRIVAČIAJAME SEKTORIUJE 
 
Straipsnyje nagrinėjama atlygio už darbą suvokto teisingumo problematika. Pristatomas tyrimas, 
nagrinėjantis darbo užmokesčio ir papildomo atlygio suvokto teisingumo ir pasitenkinimo jais 
prielaidas viešojo ir privačiojo sektoriaus organizacijose. Aptariami tyrimo ribotumai ir praktinės 
rezultatų pritaikymo galimybės. 
Raktiniai žodžiai: skirstymo teisingumas, procedūros teisingumas, darbo užmokestis, papildomas 
atlygis, viešasis sektorius, privatusis sektorius 
 
 
Lina PILELIENĖ, Arvydas BAKANAUSKAS 
SKIRTINGAS LOJALUMO STADIJAS PASIEKUSIŲ VARTOTOJŲ PARDAVIMŲ 
SKATINIMO POŽYMIŲ VERTINIMAS 
 
Organizacijų vykdomas pardavimų skatinimas skiriasi priklausomai nuo vartotojų poreikių, kadangi 
skirtingas lojalumo stadijas pasiekę vartotojai pasižymi skirtingais poreikiais. Norint, kad 
pardavimų skatinimas būtų efektyvus, jis turi atitikti specifinius kiekvienos stadijos vartotojų 
poreikius. Siekiant nustatyti, kokie pardavimų skatinimo pasiūlymai yra tinkamiausi konkrečiai 
lojalumo stadijai priskiriamiems vartotojams, buvo atlikta „Conjoint analizė“. 
Raktiniai žodžiai: pardavimų skatinimas, pardavimų skatinimo požymiai, vartotojų lojalumo 
stadijos. 
 
 
 
 



Elena VITKIENĖ 
EUROPOS SĄJUNGOS BENDROSIOS RINKOS POVEIKIS SMULKAUS IR VIDUTINIO 
VERSLO PLĖTOJIMUI LIETUVOJE 
 
Straipsnyje analizuojamas ryšys tarp ES bendrosios rinkos poveikio ir smulkaus bei vidutinio verslo 
padėties Lietuvoje. Sudarytas keturių laisvių ir dviejų ekonominės integracijos galimybių ar 
nesėkmių struktūrinis modelis. Pagal šį modelį, atlikus smulkaus ir vidutinio verslo Lietuvoje 
padėties analizę, pateiktas vizijos modelis: jis pateikia smulkaus ir vidutinio verslo išlikimo 
galimybes ekonominės krizės sąlygomis nacionalinėje rinkoje bei nurodo orientavimosi į ES 
bendrąją rinką gaires. 
Raktiniai žodžiai: ES bendrosios rinkos sąlygos, koncepcijos analizė, ekonomikos augimas, 
Lietuvos smulkus ir vidutinis verslas, plėtojimas, vizijos modelis. 
 
 
 


