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Šio mokslinio straipsnio tikslas ir uždaviniai yra išanalizuoti pagrindines 
kooperacijos sąvokas, kooperacijos atsiradimo priežastis, istoriją.

Prancūzų ekonomistas G. Fugeto (F. Fougeto) 1942 m. išleistoje knygoje „Le 
secteur cooperatif“ („Kooperatinis sektorius“) pateikia kooperatyvo sąvokos aiškinimą 
ir nurodo būdingiausius kooperatyvo požymius:

1. Kooperatyvai yra aptarnavimo įmonės; privačios įmonės priklauso pelno 
įmonių grupei.

2. Nuo kitų aptarnavimo įmonių (viešųjų, kultūros ir labdaros) kooperatyvai 
skiriasi tuo, kad jie pirmiausia tenkina savo narių poreikius.

3. Kooperatyvus paprastai kuria ūkiškai silpnesni asmenys; tačiau kooperaty-
vai nėra uždari ir labiau pasiturintiems, jeigu jie dalyvaudami nesiekia asmeninės 
naudos silpnesniųjų atžvilgiu. 

4. Pelnas skirstomas nariams pagal dalyvavimo kooperatyvo apyvartoje 
lygį. Reikalui esant gali būti numatoma papildoma finansinė narių atsakomybė 
už ūkinius kooperatyvo įsipareigojimus.

5. Ypač svarbi asmens pirmenybė prieš kapitalą, narių lygybė, ūkinių pro-
blemų sprendimas, atsižvelgiant į socialinius momentus, savigarbą, tarpusavio 
pagalbą, solidarumą, laisvą dalyvavimą sąjūdyje.

Taip skelbė G. Fugeto praėjus beveik šimtui metų nuo tos atmintinos dienos, 
kai Anglijoje, Ročdelio mieste, susirinkę audėjai 1844 m. įkūrė pirmąją pasaulyje 
vartotojų bendrovę.

1844 m. 28 audėjai suformulavo savo bendrovės uždavinius: ieškoti būdų, 
padėsiančių gerinti narių socialinę padėtį ir buitį: įkurti maisto, drabužių ir įvairių 
prekių parduotuvę; pastatyti ir įsigyti namų, kuriuose galėtų gyventi bendrovės 
nariai, norintys padėti vieni kitiems; gaminti daiktus, kad būtų darbo nariams; įsigyti 
arba išsinuomoti žemės sklypus, kur galėtų dirbti vargstantys bendrovės nariai.

Problemos aktualumas. Jau 1937 m. Paryžiuje, Tarptautinio kooperacijos aljanso 
(TKA) kongrese, buvo nutarta paskelbti keturis pagrindinius kooperacijos principus:

- laisvas dalyvavimas organizacijoje;
- narių lygybė (demokratinė tvarka);
- ribotas atlyginimas už įneštą 

kapitalą;
- pelno skirstymas pagal dalyva-

vimą kooperatyvo apyvartoje.
Visa tai jau buvo ir ročdeliečių  

programoje. Daugiausia kooperaty-
vų įkurta Europoje. Be šio sąjūdžio 
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Jungtínėje Karalýstėje, stiprus ir įvairiašakis kooperatinis judėjimas vyko Švêdijoje, 
Dånijoje, Súomijoje, Lietuvojê, Låtvijoje, Êstijoje, Lénkijoje, Ve¹grijoje ir kt.

Nors buvo įkurta ir daugiau tarptautinių kooperacijos organizacijų, tarptau-
tinis kooperacijos aljansas buvo ir tebėra didžiausia ir įtakingiausia organizacija. 
Greitai ji tapo ir viena gausiausių nevyriausybinių pasaulio organizacijų. 1998 m. 
ji jungė jau 800 milijonų narių (iš visų pasaulio šalių). Daugiausia, net daugiau 
kaip 60 milijonų narių, buvo JAV.

Tarptautinis kooperacijos aljansas 1998 m. pateikė mūsų žemyno koopera-
cijos statistiką (valstybė, kooperatyvų, narių ir darbuotojų skaičius). Daugiausia 
koperatyvų narių yra Vokietíjoje – 22,3 milijono, Prancūzíjoje – 17,4 milijono, 
Rùsijoje – 17 milijonų. 

Lietuvoje yra 99 kooperatyvai, 246 300 narių, 20 152 darbuotojai. Pirmasis 
vartotojų kooperatyvas buvo įkurtas 1869 m. kovo 21 d. (naujuoju kalendoriumi – 
balandžio 2 d.). Vílniuje buvo įregistruoti Teismo įstaigų tarnautojų vartotojų 
bendrovės įstatai. Labai svarbios buvo dvarininko I. Ivanavičiaus pastangos steigti 
krikščioniškąsias krautuves. Pirmąją tokią krautuvę jis atidarė 1881 m. Keµmėje, o 
vėliau – Raséiniuose ir Kråžiuose. 

Dvarininkas P. Puzinas krikščioniškąją krautuvę įkūrė Panevėžyjê, o 1889 m. 
dvarininkas P. Komarovskis kartu su kunigu A. Dargužiu tokią krautuvę įsteigė 
Panevėžio apskrities Påbiržės miestelyje. Ši parduotuvė bandė vadovautis svar-
biausiais Įstatų principais. Ryškų pėdsaką Lietuvos kooperacijos istorijoje paliko 
Marijãmpolėje 1907 m. įkurta Lietuvos krikščionių žemės ūkio bendrovė „Ža-
grė“. Jos įkūrėjai – Marijampolės apskrities ūkininkai Andrius Matulaitis, Juozas 
Rimša, Jurgis Masaitis ir Andrius Daugelis. Jie pristatė Suvãlkų gubernatoriui 
„Žagrės“ įstatus.1

1907 m. Įstatai buvo patvirtinti. Svarbiausias bendrovės tikslas – padėti savo 
nariams kuo pigiau įsigyti reikalingų daiktų ir kuo brangiau parduoti produktus.

Šios pirmosios, anot profesoriaus P. Šalčiaus, žemės ūkio bendrovės sudarė 
sąlygas dviem organizacijoms – Šiauliÿ žemės ūkio draugijai ir Lietuvos žemės ūkio 
draugijai – įkurti. Pirmoji veikė Žemaitíjoje ir Šiãurės Lietuvoje, antroji – Kaunê ir 
likusioje Lietuvos dalyje. 1923 m. Šiauliuose pradėjo veikti Kooperatyvų sąjunga 
„Gamintojas“, o Kaune – „Lietūkis“. Vėliau „Gamintojas“ įsijungė į „Lietūkį“. 

„Lietūkio“ nariu galėjo tapti tik vartotojų kooperatyvai ir jų sąjungos. Veiklą 
„Lietūkis“ plėtojo ir mieste, ir kaime. Jis vertėsi didmenine ir mažmenine prekyba, 
prekių eksportu ir importu. Nuo 1931 m. vis didesnę jo prekių apyvartos dalį 
sudarė kasdienės paklausos prekės ir statybinės medžiagos.

Dabartinė vartotojų kooperacija yra ikikarinės Lietuvos vartotojų sąjungos 
„Lietūkis“ veiklos tęsėja, jos turto perėmėja ir saugotoja. 

Pagrindinė vartotojų kooperacijos grandis – kooperatyvai (bendrovės), varto-
tojų ir šakiniai. Kaip ir anksčiau, turi būti išlaikyta ta pati organizacinė struktū-
ra, panaši į kitų Europos ir pasaulio valstybių struktūrą. Vartotojų kooperatyvai 
(bendrovės) turi būti įvairiašakiai. Be prekybos ir maitinimo organizavimo, didesnį 
dėmesį reikėtų skirti žemės ūkio pro-
duktams ir žaliavai pirkti (juos savo 
cechuose ar įmonėse būtina perdirbti), 

1 Įstatai buvo patvirtinti ir paskelbti laikraštyje „Pra-
vitelstvenij vestnik“ (1869 m. kovo 21 d.).



3

LIETUVOS LOKALINIAI TYRIMAI. ISTORIJA LIETUVOS VALSÈIAI. RAMYGALA

© VðÁ „Versmës“ leidykla. Lietuvos lokaliniai tyrimai ISSN 2029-0799.
Interneto svetainës www.llt.lt pastaba: Šis tekstas, kurio nuorašas patvirtintas  
nustatyta tvarka, internete nuolat skelbiamas nuo 2017 11 23.

prekėms gaminti, pastatams ir cechams, technikai remontuoti ir kitokiai veiklai 
organizuoti. Šakiniai kooperatyvai paprastai steigiami bendriesiems vartotojų ko-
operacijos uždaviniams spręsti. 

Svarbiausias kooperacijos uždavinys – išlaikyti konkurenciją nuolat kintan-
čiomis rinkos sąlygomis, didinti finansinį potencialą ekonominėmis prielaidomis, 
būti reikalingai ir patraukliai kooperatyvų nariams visoje Lietuvoje.

Svarbiausias vartotojų kooperacijos tikslas visada buvo kuo glaudžiau sieti 
savo veiklą su žemės ūkiu, ieškoti naujų būdų ekonominei būklei gerinti, teikti 
kuo daugiau naudos žmonėms ir valstybei, o dirbant rinkos sąlygomis – stabili-
zuoti ir ekonominę veiklą. 

Ypač svarbu tobulinti valdymo struktūrą: jungti smulkius kooperatyvus į 
didesnius ir pajėgesnius, kad būtų galima veiksmingiau konkuruoti su privačiais 
prekiautojais. 

Vartotojų kooperacijos mažmeninės prekybos tinklų plėtros koncepcijos tikslas 
šiuo metu – ieškoti veiklos galimybių vartotojų rinkoje. Mažmeninės prekybos 
įmonės labai svarbios kuriant vartotojų kooperacijos įvaizdį, sistemą, visapusiškai 
tenkinančią narių interesus. Vienas didžiausių vartotojų kooperacijos privalumų – 
galimybė būti rinkoje kaip vieningai sistemai, galinčiai įsigyti prekių stambiomis 
partijomis, daryti įtaką prekių kokybei. 

Tyrimo metodai. Rašant šį straipsnį taikomi įvairūs metodai: susipažinimas 
su užsienio šalių patirtimi, literatūra, archyvine medžiaga, ataskaitomis apie dar-
buotojų veiklą Ramygaloje ir jos apylinkėse įvairiais laikotarpiais. 

Plėtojant kooperaciją būtina atsižvelgti į buvusias pirmtakų pastangas, į 
„Lietūkio“ tendencijas, į istorines ištakas.

Lietuvos vartotojų kooperatyvo sąjunga (LVKS) yra viena didžiausių ne-
valstybinių organizacijų šalyje. Ji dabar jungia 96 kooperatyvus ir kooperatines 
bendroves, turinčias daugiau kaip 190 000 narių (taip pat ir Ramôgalos seniūnijoje). 
Vartotojų kooperacijos įmonių metinė apyvarta – 650 milijonų litų. 

Vartotojų kooperacijos veikla šiuo metu apima visą Lietuvos teritoriją, jai 
priklauso daugiau kaip 1 000 parduotuvių (jų yra ir Ramygalos seniūnijoje).

Įdomi Panevėžio rajono ir Ramygalos kooperatyvų sąjungos istorija. 
Ramygaloje jau 1905 m. vartotojų bendrovėje buvo apie 200 narių2, veikė 

vartotojų bendrovės parduotuvė, buvo ruošiamasi įkurti knygyną. Visais su tuo 
susijusiais reikalais rūpinosi Švoinickis. Ramygaliečiai tuo metu norėjo, kad būtų 
vedamos vartotojų bendrovės knygos, kad sąskaitos būtų rašomos ne lenkų, bet 
lietuvių kalba.

Vartotojų bendrovė plėtėsi. Atsirado daug prekybininkų, vadinamųjų tarpinin-
kų tarp gamintojų ir vartotojų. Prekybininkus buvo galima vadinti ir perpirkėjais, 
kurie, gavę daiktą, turėjo jį parduoti pirkėjui, būti patenkinti, kad šis prekę perka. 

Kai 1940 m. Lietuva buvo Sovietų Sąjungos okupuota, visos privačios pre-
kybos įmonės buvo nacionalizuotos. Buvo įkurta Pånevėžio apskrities kooperatyvų 
sąjunga. Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, ji likviduota; atkurta tik 1944 m. 
rugpjūčio mėn. Tada būtiniausios prekės į parduotuves buvo vežiojamos arkliais. 
Tik 1945 m. pabaigoje kooperatininkai 
įsigijo sunkvežimį. 2 Nezabitauskas A. Kaip gyveno ramygaliečiai.
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1950 m. Lietuva buvo suskirs-
tyta rajonais. Panevėžio apskrities ko-
operatyvų sąjunga buvo pertvarkyta. 
Susiformavo ir Ramygalos rajono ko-
operatyvų sąjunga. 

1962 m. Ramygalos rajonas buvo 
panaikintas, todėl ir Ramygalos rajono 
kooperatyvas buvo prijungtas prie Pa-
nevėžio rajono kooperatyvų sąjungos. 
Panevėžio rajono kooperatyvų sąjungai 
priklausė trys vartotojų kooperatyvai – 
Nev¸žio, Panevėžio ir Ramygalos, du 
visuomeninio maitinimo įmonių susi-
vienijimai (Panevėžio ir Ramygalos), 
paruošų kontora ir Ramygalos duonos 
kepykla, kepusi vaflius ir šiaudelius. 

Didelio populiarumo sulaukė 
prekybos ir visuomeninio maitinimo 
įmonės. Lankytojai ypač buvo pamėgę Ramygalos restoraną. Be to, visiems gerai 
žinoma tiesa: prekybininkų prestižas priklauso nuo aptarnavimo kultūros. Apie tai 
žurnalistė Janina Rasiukienė rašė straipsnyje „Geri pradai“ 1971 m. Panevėžio rajono 
laikraštyje „Tėvynė“.3 Ji pasakojo, kad Ramygalos vartotojų kooperatyvo kolektyvas 
džiaugėsi rajono kooperacijos sąjungos paskirta Pereinamąja vėliava, visų 162 dar-
buotojų nuoširdaus triūso rezultatais. Kolektyvas pardavė prekių už 28 tūkstančius 
rublių daugiau negu planavo. Ypač gerai dirbo ¨riškių įvairių prekių parduotuvės 
pardavėjas A. Kuodis, Ramygalos ūkinių prekių parduotuvės pardavėjas A. Dauno-
ravičius, kooperatyvo vyriausioji buhalterė E. Mykolaitienė, Krekenavõs pramoninių 
prekių parduotuvės pardavėja G. Lukšienė, darbuotojos M. Samsonienė, G. Lukšienė. 
Nelengvas buvo ir kooperatyvo pirmininkės Janinos Leščinskienės darbas: koopera-
tyvui priklausė 31 parduotuvė ir 16 visuomeninio maitinimo įmonių. Kooperatyvo 
valdyba vyko pasimokyti pažangių prekybos formų į Šakiùs, Jùrbarką, Keµmę, daug 
kartų organizavo parodas – pardavimus: kulinarijos, vaikiškų žaislų ir drabužių, 
avalynės, galanterijos, įgyvendino savitarną, aprūpino parduotuves reikalingais baldais.

Darbuotojai nuolat būdavo skatinami: už gerą, sąžiningą darbą net 30 
darbuotojų buvo apdovanoti garbės raštais, prekybos žymūnų ženkleliais. Labai 
svarbu, kad kiekvieną mėnesį buvo organizuojami gamybiniai pasitarimai, juose 
aptardavo darbo rezultatus, nagrinėjo trūkumų priežastis, numatė būdus jiems 
šalinti. Tada, aplankius Ramygalos, Naujåmiesčio ir Krekenavos parduotuves, 
buvo pastebėta, kad pardavinėjama pasenusio modelio avalynė, drabužiai, nėra 
prekių naujagimiams, mažiems vaikams, nėra papuošalų. Nutarta aprūpinti šias 
parduotuves naujomis prekėmis. Tarpininkaujant Civilinės metrikacijos biurui, 
numatyta pateikti naujų, gražių prekių jaunavedžiams ir visiems gyventojams, kad 
nebereikėtų jiems važinėti į Panevėžį 
ar kitus didesnius miestus ieškoti gerų, 
kokybiškų prekių. 

Ramygalos restorano interjeras. Iš asm. archyvo 

3 Rasiukienė J. Geri pradai, Tėvynė, Panevėžys, 
1971 rugpj. 19, nr. 98, p. 2.
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Tokios pat problemos buvo ir kitose rajono parduotuvėse. Kaimuose gy-
venantys tėvai, gimus vaikui, nerasdavo parduotuvėse būtiniausių prekių. Daug 
laiko jiems tekdavo sugaišti, kol rasdavo reikalingų prekių. Todėl pasitarimuose, 
kai juose dalyvavo Rajono kooperatyvų sąjungos (RKS) atstovai, buvo nutarta įpa-
reigoti RKS įsteigti visuose Panevėžio rajono centrų parduotuvėse skyrelius Prekės 
naujagimiams. Labai greitai visus darbuotojus nudžiugino tai, kad parduotuvėse 
pradėjo veikti skyreliai Prekės jaunavedžiams ir naujagimiams.

Panevėžio rajono kooperatyvų sąjungos nariams teko dalyvauti ir Sovietų 
Sąjungos vartotojų kooperacijos sąjungos įgaliotinių suvažiavime. Jame buvo 
aptarti darbo rezultatai: kiek parduotuvių, buitinių gyventojų aptarnavimo ir 
viešojo maitinimo įmonių, kepyklų buvo pastatyta per ataskaitinį laikotarpį 
(ketverius metus). Nutarta didžiosios dalies prekių: avalynės, audinių, televizo-
rių, siuvamųjų mašinų, motociklų, dviračių ir kt. – pardavimą koncentruoti tik 
specializuotose parduotuvėse ar didelėse kaimo parduotuvėse. Taip pat buvo 
pabrėžta, kad reikia didelį dėmesį skirti ir viešajam maitinimui: jis turėtų būti 
masinis, visiems prieinamas; kooperatyvų organizacijų valdybos turi rūpintis 
produkcijos gamybos didinimu, privalo plėtoti kiaulių ir naminių paukščių, 
daržovių auginimą, užtikrinti, kad kuo geresni būtų žvejybos rezultatai, o 
valgyklose ir restoranuose turi būti sukauptos gausios grybų, uogų ir sūdytų 
produktų atsargos. 

RKS nariai dalyvaudavo ir tuometės Tarybų Lietuvos vartotojų kooperacijos 
suvažiavimuose. VI suvažiavime, įvykusiame 1962 m. birželio 26 d. filharmoni-
jos salėje, dalyvavo daugiau kaip 750 000 narių – pajininkų. Buvo ir svečių iš 
Sovietų Sąjungos: iš Låtvijos, iš Baltarùsijos. Pranešimą apie Lietuvos vartotojų 
kooperatyvų sąjungos valdybos darbą skaitė P. Murauskas, o Revizijos komisijos 
ataskaitą pateikė šios komisijos pirmininkas F. Bubnelis. Suvažiavime buvo išrinktas 
naujas Valdybos pirmininkas (A. Jankauskas) ir Revizijos komisijos pirmininkas 
(F. Bubnelis).4

Sovietų Sąjungoje, taip pat ir tuometėje Tarybų Lietuvoje, buvo stengiamasi 
įgyvendinti suvažiavimų nutarimus. Pavyzdžiui, Ramygaloje, kur tuo metu gyve-
no apie 2 200 gyventojų, duonos gamykloje, įdiegus naujus įrenginius, pradėjus 
dirbti maisto pramonės specialybę įgijusioms darbuotojoms Lionei Baltaduonytei 
ir Rūtai Purtulytei, per parą buvo iškepama apie dešimt tonų duonos, pustrečios 
tonos batonų, o konditerijos ceche – net 400 kg bandelių.

Ramygalos pieninėje (tuomet vadinosi Centrinė sviesto-sūrių gamykla), 
taip pat įdiegus naujus įrenginius, kai kolūkiai į gamyklą pristatė 4 883 tonas 
pieno, tarybiniai ir valstybiniai ūkiai – 2 441 toną, valstiečiai – 821 toną, buvo 
pagaminta 1 989 centnerių sviesto, 382 centneriai „Rambyno“ sūrio, pradėta 
gaminti kefyrą. Gamybos kokybe ir darbininkų poilsiu ypač rūpinosi gamyklos 
vyriausioji inžinierė Regina Hokušaitė ir vyriausioji meistrė Doma Janavičienė. 
Gerų darbo rezultatų pasiekė beveik visi darbininkai. Gamykla didžiavosi, kad 
joje kūriku tebedirbo Bliuvas, kuris įmonėje darbavosi nuo 1934 m.

Ir kitiems kooperatyvo nariams dirbti sekėsi gerai. Alfonsas Rajuncas pasa-
kojo apie jų darbą straipsnyje, skirtame 
Liepos 5-ajai – Tarptautinei kooperacijos 4 Tėvynė. Panevėžys, 1962 07 03, nr. 28.
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dienai, „Šiandien – neblogai, rytoj – dar geriau“5. Jis pabrėžė, kad tuo metu stiprėjo 
kooperatinės prekybos bazė, buvo pastatyta daug naujų prekybos ir visuomeninio 
maitinimo įmonių Krekenavoje, Uli¿nuose, įdiegta savitarna, gerinama reklama. 
Su Sovietų Sąjungos politikai būdinga pompastika straipsnyje buvo pristatoma ir 
daug kitų laimėjimų: 1974 m. prekių apyvartos planas įvykdytas 101,5 proc., prekių 
parduodama vis daugiau, pardavėjai vis kultūringiau aptarnauja pirkėjus (minima 
Ramygalos avalynės parduotuvės vedėja E. Bartusevičienė), atlikta Ramygalos res-
torano rekonstrukcija: pakeistas salės interjeras, atliktas kapitalinis remontas, puikiai 
įvykdomi visuomeninio maitinimo apyvartos uždaviniai. Paminėtas ir vienas kitas 
rajono Kooperatyvų sąjungos trūkumas: vis dar trūksta prekių parduotuvėse (nors, 
teigiama, jų yra užtektinai sandėliuose ir bazėse), pasitaiko kainų ir svorio pažeidi-
mo faktų, dar nepakankamai gera tvarka parduotuvėse. Kitame straipsnyje – „Už 
kaimiško prekystalio“ – tas pats autorius A. Rajuncas teigė, kad žemdirbiai kasmet 
įsigyja vis daugiau prekių, apyvarta padidėjo 1,7 karto, o medvilninių ir vilnonių 
audinių, radijo aparatų, televizorių – net 2,5–3 kartus. Veiksmingai darbą atlikti trukdė 
inventorizacija, surengta dėl kai kurių darbuotojų nesąžiningo darbo, dėl pasitaikančių 
išeikvojimų. Tačiau ir tais metais (1975), kaip ir praėjusiais, buvo atidaryta daug 
naujų parduotuvių: Mitriūnuose, „Raudonosios žvaigždės“ kolūkyje, Ramygaloje.

Trūkumas – nedidelė virtuvės produkcijos apyvarta. Todėl rajono Koope-
ratyvų sąjunga parengė priemonių, padedančių gerinti padėtį, planą: vienas iš 
jų – didinti virtuvės produkcijos išeigą, paruošti kuo daugiau daržovių patiekalų, 
konditerijos gaminių. Minimas ir gerai dirbantis kolektyvas – Ramygalos univer-
salinės parduotuvės prekybininkai. Straipsnyje pasakojama apie iš Ėriškių gautą 
laišką, kai gyventojai skundėsi, kad sunku gauti parduotuvėje maisto ir kitų 
prekių, daug laiko tenka sugaišti stovint eilėse, nes parduotuvėje dirba tik vienas 
pardavėjas.6 Pateikiamas straipsnyje ir Panevėžio rajono kooperatyvų sąjungos 
valdybos pirmininko pavaduotojos S. Masiliūnienės atsakymas: 

„Ėriškių parduotuvėje bus įgyvendinta nauja prekybos forma – savitarna, pradės dirbti 
ir antras pardavėjas; eilių turėtų nebelikti. Anksčiau ėriškiečiai skundėsi, kad trūksta 
duonos, tačiau ir šią problemą numatoma išspręsti“.

Ramygalos batų parduotuvės vedėja E. Bartusevičienė straipsnyje „Pirkėjas 
ir savitarna“7 džiaugėsi, kad parduotuvėse pradėta prekiauti nauju savitarnos 
būdu. Gyventojai jau gali prieiti prie prekystalių, patys susirasti norimų prekių. 
Tačiau ne visada viskas būna gerai: štai spalio 7 dieną parduotuvėje apsilankė 
du vyrai. Kai jie išėjo, pardavėjos pastebėjo, kad dingo du batai: vienas iš vienos, 
kitas – iš kitos poros. Teko kreiptis į miliciją (policiją). Batus rado. Pasirodo, 
vyrai, Ryšių mazgo darbuotojai, buvo komandiruoti į Ramygalą. Jie nutarė pa-
sinaudoti parduotuvės paslaugomis, pavogė prekių už 50 rublių. Jiems nekėlė 
baudžiamosios bylos: nubaudė 15 parų areštu. Gal ir tokia nuobauda vyrams 
buvo gera pamoka.

Straipsnio pabaigoje aptariama 
pirkėjų ir pardavėjų tarpusavio supra-
timo svarba. 

5 Tėvynė, Panevėžys, 1975 07 05.
6 Tėvynė, Panevėžys, 1971 07 03.
7 Tėvynė, Panevėžys, 1971 09 11.
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Rajono kooperatyvų sąjungos veikla buvo aptariama ir rajono Vykdomojo 
komiteto posėdžiuose.8 Viename tokiame posėdyje buvo kalbama apie tai, kaip 
Ramygalos, Naujamiesčio vartotojų kooperatyvų sąjunga ir vykdomieji komitetai 
rūpinasi prekybos kultūra, stebi, kaip įgyvendinami 1969 m. rudens Vykdomojo 
komiteto sprendimai. 

Posėdyje kalbėjo rajono Vartotojų kooperatyvų sąjungos (VKS) valdybos 
pirmininko pavaduotoja S. Masiliūnienė. Ji aptarė visus svarbiausius VKS veik - 
los barus: didelis dėmesys buvo skiriamas parduotuvių ir viešojo maitinimo 
įstaigų interjerui, įrenginiams atnaujinti, naujai prekybos formai – savitarnai – 
įdiegti. Gerų rezultatų pasiekta Ramygalos universalinėje, gatavų drabužių, ūki - 
nių prekių parduotuvėse, gastronome. Be to, rajono VKS stengėsi gerinti orga-
nizacinį ir auklėjamąjį darbą: labiau rūpinosi socialistiniu lenktyniavimu, pir - 
mūnų darbo patirties skleidimu, personalo dalykine kvalifikacija, parduotuvių  
darbo kontrole. Apie tai kalbėjo ir Panevėžio rajono Vykdomojo komiteto pir-
mininkas V. Markevičius. „Nuolat auklėti ir mokyti prekybos darbuotojus būtina“, – 
pabrėžė jis. 

Labai dažnai dar pasitaikydavo, kad prekybos ir visuomeninio maitinimo 
įmonėse pažeidžiamos taisyklės, nepaisoma sanitarinių reikalavimų, labai že-
mas pirkėjų aptarnavimo kultūros lygis, nesirūpinama vidaus ir išorės aplinka, 
matavimo ir svėrimo prietaisais, užraktais, signaliniais prietaisais. Štai vienoje 
parduotuvėje darbuotojai nejautė atsakomybės net už jiems patikėtas vertybes, 
nebrangino jų. Sukauptus 6 000 rublių už parduotas prekes laikė padėtus ant 
parduotuvės lentynų. Parduotuvę apiplėšė, pavogė prekių už pusantro tūkstan-
čio rublių, tačiau pinigų, kurių parduotuvės vedėja per visą savaitę nenunešė 
į banką, laimei, nepastebėjo. 

Ypač svarbūs buvo prekybininko ir pirkėjo santykiai: būtina su kiekvienu 
pirkėju elgtis sąžiningai ir mandagiai, įteikti jam prekę, tik gerai įpakuotą; svarbu 
informuoti pirkėjus apie prekių kokybę, asortimentą, apie naujas prekes. Tačiau ir 
mandagus elgesys, ir paslaugumas, ir prekių kokybė nublanksta prieš nesąžinin-
gumą, ypač jei pardavėjas apsuka pirkėją. Blogo pardavėjo darbo aktualija buvo 
ir prekiavimo alkoholiniais gėrimais taisyklių pažeidimo pavyzdžiai: alkoholinių 
gėrimų pardavimas paaugliams, neblaiviems asmenims. Taip pažeidžiamos ne tik 
prekybos taisyklės, bet ir bendrosios visuomenės moralinės normos. 

Labai vertingas buvo ir rajono Vartotojų kooperatyvų sąjungos vyriausiosios 
buhalterės, Liaudies kontrolės grupės pirmininkės Vandos Lieponienės straipsnis 
laikraštyje „Tėvynė“.9 Jame taip pat nagrinėjamos prekybininkų darbo problemos: 
viena iš jų – sanitarinių reikalavimų laikymasis, švarūs ir tvarkingi darbo drabu-
žiai, pardavėjo išvaizda. Pirkėjų nuomone, pardavėjo išvaizda neturi skirtis nuo 
gydytojo: chalatas, kurį vilki pardavėjas, turi būti švarus, gerai išlygintas, kukli 
šukuosena, balta kaip sniegas kepuraitė turi puošti pardavėją. Ypač švarios turi 
būti rankos, nes pirkėjui parduodami ir maisto produktai. Tačiau šių taisyklių 
ne visada laikomasi. 

Ypač skaudu buvo pripažinti, kad 
labai dažnai nesudaromos geros darbo 
sąlygos, nesaugomos patikėtos vertybės.

8 Tėvynė, Panevėžys, 1971 11 30.
9 Tėvynė, Panevėžys, 1972 11 25.
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Straipsnyje rašoma ir apie tai, kad dar ne visuose kooperatyvuose instruk-
tuojami naujai pradedantys dirbti darbuotojai. Reguliariai instruktažus rengdavo tik 
Ramygalos ir Panevėžio vartotojų kooperatyvo sąjungos visuomeninio maitinimo 
kontoros darbuotojai, nes reikėjo prisiminti savitarpio kontrolę, prekių kiekio ir 
kainų tikslumą, būtinumą laiku įnešti prekiavimo pajamas. 

A. Rajuncas straipsnyje „Savitarną – į visas parduotuves“10 priminė, kad 
kiekvienais metais, liepos pirmąjį šeštadienį, minima Tarptautinė kooperacijos 
diena, pradėta švęsti prieš penkiasdešimt metų. Šventės proga straipsnio autorius 
apžvelgė darbo rezultatus, pateikė daug faktų: Panevėžio rajone buvo daugiau 
kaip 25 000 kooperacijos narių, kaimuose veikė 37 visuomeninio maitinimo įmo-
nės, 91 parduotuvė (57 parduotuvėse įdiegtos naujos, pažangios darbo formos), 
vienas rajono gyventojas per metus vidutiniškai įsigydavo prekių už 500 rublių; 
rajono kooperacijos prekių apyvartos plane buvo 26 000 000 rublių; buvo numatyta 
įsipareigojimus įvykdyti iki gruodžio 29 dienos ir viršyti planą 200 000 rublių; 
mažmeninę prekių apyvartą numatyta didinti daugiau kaip 40 proc.; tai leistų 
apyvartą didinti iki 10 000 000 rublių. Tačiau kad toks apyvartos planas būtų 
įvykdytas, būtinai reikėjo plėsti materialinę-techninę bazę; pradėjo veikti naujas 
sandėlis (1 300 kv. m), kelios įvairių prekių parduotuvės.

Tuo metu veikusi Kooperatinės kontrolės komisija sistemingai kontroliuo-
davo, ar parduotuvėse yra privalomas prekių asortimentas. Jų sąrašą paprastai 
tvirtindavo Lietuvos kooperatyvų sąjungos valdyba. Konkrečius sąrašus kiekvienai 
parduotuvei, atsižvelgiant į vietines sąlygas, turimus prekių resursus, sudarydavo 
ir tvirtindavo rajono Kooperatyvų sąjungos valdyba arba rajono Vartotojų koope-
ratyvo valdyba. Paprastai tokius sąrašus sudarydavo metams ir tada, kai būdavo 
žinomi prekių fondai. Tačiau jie būdavo keičiami ar papildomi, kai gaudavo naujų 
prekių. Privalomų prekių asortimento sąrašas būdavo skelbiamas parduotuvės 
skelbimų lentoje arba laikomas segtuve, kuris buvo parduotuvės vedėjos žinioje.11 

Planuojant tam tikrų prekių grupių apyvartą, būtinai reikėjo numatyti mak-
simalų didėjimą tų prekių, kurių ištekliai buvo pakankami. Apie šią problemą 
rašė Lietuvos kooperatyvų sąjungos Planavimo ir ekonominio skyriaus viršininkas 
Benjaminas Mikalauskas straipsnyje, paskelbtame laikraštyje „Kooperatininkas“12.

Jame teigiama, kad, norint kuo daugiau parduoti, būtina plėsti prekybos 
geografiją, tobulinti reklamą, įvairinti asortimentą, remtis Lietuvos kooperatyvų 
sąjungos rekomendacijomis, numatyti spartesnį prekių apyvartos didėjimo tem-
pą, keisti paklausos neturinčias prekes ir tokias, kurių ištekliai labai maži. Šios 
priemonės padėdavo paskirstyti labai menką prekių išteklių, siekti, kad pasiūla 
atitiktų paklausą, gerinti gyventojų prekybinį aptarnavimą. 

1975 m. darbo rezultatus apžvelgė rajono Vartotojų kooperatyvų valdybos 
pirmininkas A. Rajuncas straipsnyje „Rajono kooperatininkai nusiteikę darbingai“.13 
Jame aiškinama visuomenei, kodėl kai kurių prekių buvo parduota mažiau. Ka-
dangi pastaraisiais metais daug ūkių 
buvo sujungta, parduotuvės atsidūrė už 
centro ribų, ir tai turėjo įtakos prekių 
apyvartos mažėjimui. Tačiau vis vien 
prekių apyvartos planas buvo įvykdytas 

10 Tėvynė, Panevėžys, 1973.
11 Kooperatininkas, Vilnius, 1974, nr. 12, p. 24.
12 Kooperatininkas, Vilnius, 1974, nr. 4, p. 28.
13 Tėvynė, Panevėžys, 1976 04 17.
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101,1 proc. Prekių parduota 4,1 proc. daugiau negu 1974 metais. Tačiau straipsnio 
autorius pastebi, kad sumažėjo makaronų, sūrio, nealkoholinių gėrimų, odinės 
avalynės, medvilninių audinių, tualetinio muilo ir kitų prekių pardavimas. Buvo 
ieškoma naujų būdų mažmeninei prekių apyvartai didinti: vietoje 79 parodų-par-
davimų buvo suorganizuota 135 (parduota prekių už 364 000 rublių), atlikti dideli 
darbai įdiegiant parduotuvėse savitarną, pastatyta ir pertvarkyta daug parduotuvių, 
didelis darbas atliktas prekybos taisyklių pažeidimams šalinti. Tačiau tokių pažei-
dimų vis dar gausu. Dėl pramonės įmonių gaminamų nekokybiškų prekių teko 
išbrokuoti avalynės, siūtų drabužių, baldų, televizorių net už 103,8 tūkst. rublių. 
Daug rūpesčių kilo dėl transporto užsakymo. Automobilių bazė pagal sudarytą 
sutartį kasdien turėdavo atsiųsti po 36 automašinas, tačiau atvykdavo tik 29–31. 
Vairuotojai atvykdavo ne užsakytomis valandomis, neparengtomis mašinomis, 
todėl ne kartą sutrikdavo darbas. Ir prekybos bazėje nebuvo gerai organizuoti 
pakrovimo ir iškrovimo darbai: transportas dažnai stovėdavo nepakrautas. Visuo-
meninio maitinimo įmonių darbas vyko gerai: apyvartos planas buvo įvykdytas 
102,6 proc., atidarytos penkios visuomeninio maitinimo įmonės, apyvarta išaugo 
7,8 proc. Didelis dėmesys buvo skirtas dalykinės kvalifikacijos tobulinimui. Pas-
taraisiais metais pradėjo dirbti net devyni specialistai, baigę Vilniaus kooperacijos 
technikumą (dabar – Vilniaus kolegija), vienas – Vilniaus universitetą, 15 – pre-
kybos mokyklas. Geriau buvo skleidžiama geroji darbo patirtis, vyko socialistinis 
lenktyniavimas. Geriausių rezultatų pasiekė Ramygalos vartotojų kooperatyvas ir 
pramoninių prekių susivienijimas. 

Ramygalos vartotojų kooperatyvo įgaliotinių grupė Sovietų Sąjungos kon-
kurse buvo apdovanota II premija. Danutė Rinkevičiūtė straipsnyje „Kaip tikrieji 
šeimininkai“14 informavo apie šį įvykį. Ji nutarė susipažinti su įgaliotinių grupe, 
gyvuojančia nuo 1974 metų. Į ją buvo išrinkti 27 aktyviausi, energingiausi koope-
ratyvo nariai. Jiems vadovavo duonos kepyklos ekonomistė Lionė Kriaučiūnienė. 
Grupė darbą planavo ketvirčiais, kiekvieną mėnesį rengdavo po vieną patikrinimą, 
rezultatus svarstė kartu su kooperatyvo valdyba, stengėsi įvykdyti darbo planus. 
Kiekvieną kartą kas nors būdavo tikrinama: narių kooperavimas, pajaus įmokų 
rinkimas, kainų ir prekybos taisyklių laikymasis, švara ir tvarka parduotuvėse, 
stebėjo, kaip kooperatyvo valdyba reaguoja į įgaliotinių susirinkimo pareikštas 
pastabas, pageidavimus, kaip parengiamos parduotuvių ir kitų prekybos įmonių 
kooperatinės kontrolės komisijų ataskaitos ir kt. Grupės nariai buvo įsipareigoję 
įtraukti į kooperatininkų eiles po vieną naują narį, kiekvienas rūpinosi koopera-
cijos reikalais. Pavyzdžiui, kai į parduotuvę buvo atvežamos prekės, kuris nors 
grupės narys eidavo tikrinti, kaip jos priimamos, ar visos patenka ant prekystalių. 
Aktyviausi grupės nariai netgi stebėdavo, kokia tvarka parduotuvėse, valgyklose, 
koks prekių asortimentas, kaip bendraudavo su pardavėjais ir pirkėjais. Apie 
nesklandumus jie pranešdavo Kooperatyvo valdybos pirmininkei Janinai Leš-
činskienei, pavaduotojai Genovaitei Daunoravičienei. Iš karto bendromis jėgomis 
stengėsi šalinti trūkumus. Ypač gerai dirbo kai kurie įgaliotiniai. Pavyzdžiui, Ra-
mygalos elektros tinklų viršininkas Bronius Rankelė daug metų buvo kooperacijos 
narys, gerai išmanė apie kooperaciją. 
Jis, miesto tarybos deputatas, Prekybos 14 Kooperatininkas, Vilnius, 1975, nr. 7.
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ir Buitinio gyventojų aptarnavimo deputatų komisijos vadovas, labai principingai 
ir reikliai sprendė visas problemas. Grupės pirmininkė Lionė Kriaučiūnienė labai 
rūpinosi duonos prekyba, tikrino, ar ją laiku atveža, ar šviežią, ko pageidauja 
pirkėjai. Įdomu buvo išgirsti, kad ramygaliečiai visokiausių pyragų jau prisi-
ragavę, o juoda duona – tik vienos rūšies – Kauno duona. Miesto gyventojai 
norėtų nusipirkti ir kitokios rūšies duonos, tačiau Panevėžio duonos kombinatas 
nesiuntė į Ramygalą jokios kitos rūšies duonos. Grupės narys Petras Jodinskas, 
buvęs buhalteris, o tada jau pensininkas, taip pat labai kruopščiai ir sąžinin-
gai atliko savo pareigas. Daug naudingų darbų nuveikė ir Buitinio gyventojų 
aptarnavimo kombinato dirbtuvių vedėja Marija Paslauskienė. Ji, Kooperatyvo 
kontrolės revizijos komisijos pirmininkė, dalyvavo įvairiuose patikrinimuose, kėlė 
aikštėn įvairias negeroves. Aktyviai darbe dalyvavo ir Antanas Mėlynis, buvęs 
Ramygalos rajono Komunistų partijos komiteto pirmasis sekretorius, tada jau irgi 
pensininkas, Fedotas Žemčiugovas, buvęs Ramygalos miesto Vykdomojo komiteto 
pirmininkas, kooperatyvo narys.

Jis rūpinosi, kad Ramygaloje būtų įsteigtas Sifonų pildymo punktas, dar-
žovių, alkoholinių gėrimų parduotuvės, kad būtų pastatytas prekybos centras. 
Tada būtų geresnės sąlygos kontroliuoti, ar nepažeidinėjamos prekybos taisyklės. 
Įgaliotinių grupė rūpinosi ir kitais reikalais: jie daug laiko ir jėgų paaukojo, kad 
būtų atidaryta parduotuvė Uliūnuose, kad būtų įdiegta savitarna Žížmių parduo-
tuvėje, kad pradėtų pardavinėti nukainotas prekes. Tada kooperatyvui priklausė 
34 parduotuvės; 22 iš jų dirbo savitarnos būdu.

Taip aktyviai dirbdama, Ramygalos vartotojų kooperatyvo įgaliotinių grupė 
buvo pasiekusi gerų rezultatų. Visuomenė gerbė juos: kviesdavo į iškilmingus 
minėjimus, apdovanodavo garbės raštais, ekskursijomis, kelialapiais.

Kooperatininkams dažnai padėdavo ūkiai. Panevėžio rajono Vykdomojo 
komiteto pirmininko pavaduotoja, Plano komisijos pirmininkė Nina Kozlova pa-
rašė straipsnį „Du interviu viena tema“.15 Ji pasakojo, kad ¨riškių kolūkis, garsus 
visoje Lietuvoje tuo, kad labai gražiai susitvarkė savo gyvenvietę, nuolat rūpinosi 
žemdirbių buitimi, bet savo parduotuve 
negalėjo pasigirti. Tačiau kolūkio vado- 15 Kooperatininkas, Vilnius, 1975, nr. 12.

Ėriškių prekybos 
centras „Gojus“. 
Klaudijaus Driskiaus 
nuotr.
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vai pranešė džiugią naujieną: artimiausiu metu kolūkyje bus pastatytas prekybos 
centras. Jame bus didelė parduotuvė, gastronomas ir kavinė. 

Be to, ūkiai nutarė pradėti tokius pat didžiulius prekybos centrus, kad 
būtų apie tūkstančio kvadratinių metrų prekybos salės, pastatyti ir Vadõkliuose, 
ir Ramygaloje, ir Upôtėje. 

Apie tai, kad sėkmingai buvo įvykdyta naujų prekybos centrų ir visuomeni-
nio maitinimo įmonių statybos programa, pasakojo Panevėžio rajono kooperatyvų 
sąjungos valdybos pirmininkas A. Rajuncas.16 Prekybos centrai buvo statomi taip, 
kad juose iš karto galima būtų įdiegti savitarną. Daug sunkiau buvo naujausius 
prekybos būdus taikyti senose parduotuvėse. Kiekvieną iš jų pirmiausia reikėjo 
remontuoti. Todėl rajono Kooperatyvų sąjungos statybos brigada darbo turėjo 
daug: kasmet reikėjo atlikti darbų už 120–140 rublių. Toji pat statybos brigada 
restauravo aštuonias parduotuves, Ramygalos restoraną. 

Apie dar vieną naują prekybos formą – mugę, surengtą Ramygaloje – pa-
sakojo K. Kairys straipsnyje, išspausdintame laikraštyje „Tėvynė“.17 Jis rašė: 

„Bandymas buvo sėkmingas. Šeštadienį, jau nuo 11 val., mugė sukvietė žmones. Visas 
Ramygalos miestas virte virė. O kiek mašinų, mašinėlių, motociklų privažiavo! Regis, 
niekad čia nėra buvę tokios gausybės žmonių! Vieni atvyko ko nors nusipirkti, kiti čia 
pat gardumynus ragavo, pirko kiškio pyrago namiškiams parvežti, loterijoje sėkmę bandė. 
Mugė lieka muge...“ 

Prekybininkai, aišku, tokiai gausybei žmonių nebuvo pasiruošę, todėl nusidriekė 
didžiulės žmonių eilės prie šašlykų, ledų.

Į mugę Ramygaloje atvyko prekybininkų iš Krekenavos, Upytės, Vadoklių, 
Raičionių ir kitų vietovių. Prekyba vyko sėkmingai: per šešias mugės valandas 
prekybos ir viešojo maitinimo įmonės darbuotojai pardavė pramoninių ir maisto 
prekių bei kitų gaminių už 41,5 tūkst. rublių. 

Prekybos sėkmę dažniausiai lemia atliekami paklausos tyrimai. Jų kokybę 
Stasys Kubilius, Lietuvos kooperatyvų sąjungos valdybos pirmininko pavaduoto-
jas, aptarė straipsnyje „Sėkmingos prekybos pagrindas“.18 Paprastai analizuojami 
tik statistiniai duomenys, todėl labai dažnai prekybos organizacijos turi didžiulių 
prekių likučių, eikvoja lėšas prekėms nukainoti, o gyventojai neranda reikalingų 
prekių. Kaimo gyventojų paklausą tirdavo visos Lietuvos vartotojų kooperacijos 
prekybos grandys: parduotuvės, kooperatyvai, didmeninės prekybos bazės. Kai-
mo pirkėjų paklausa buvo dinamiškesnė. Jie įsigydavo vis daugiau buitinės ir 
kultūrinės paskirties prekių. Tačiau dažniausiai tokių prekių įsigyti jie vykdavo 
į didžiuosius respublikos centrus.

Rajono kooperatyvų sąjungos paklausa tuo metu buvo tiriama prekių žinovų 
ir kontroliniuose asortimento punktuose – tam tikrose parduotuvėse ar jų sekcijose. 
Labai svarbu, kad būtų pradėta tirti kultūrinių ir ūkinių prekių paklausa, nes 
dažnai nekontroliuojama, ar parduo-
tuvėse kreipiamas dėmesys į tyrimų 
rezultatus. Ypač atidžiai turėtų būti ste-
bima naujų prekių paklausa. Tokioms 

16 Kooperatininkas, Vilnius, 1975, nr. 12.
17 Tėvynė, Panevėžys, 1976 06 26.
18 Kooperatininkas, Vilnius, 1977, nr. 32.
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prekėms reikėtų įrengti specializuotų skyrių, o gamybininkai turėtų parduotuves 
aprūpinti reklaminiais lapeliais, katalogais, tokias prekes reklamuojama medžiaga. 
Paklausos tyrimo duomenys naudotini kasdien. Jie padėtų prekybos organizacijoms 
kvalifikuotai sudaryti perspektyvinius prekių užsakymo planus. Tačiau jau ir to 
nebepakako. Norint tiksliai prognozuoti paklausą, reikėjo atlikti vis tikslesnius 
tyrimus: nagrinėti šeimų biudžetus, išlaidas, atlikti šeimų apklausą ir kt. 

Aktualios buvo ir to laikotarpio visuomeninio maitinimo įmonių darbo 
problemos. Panevėžio rajono Kooperatyvų sąjungos pirmininko pavaduotojas vi-
suomeniniam maitinimui Antanas Lukoševičius straipsnyje „Kasmet gilesne vaga“19 
aptarė tokių įmonių darbo problemas: interjero atnaujinimo, remonto, aprūpinimo 
konditerijos gaminiais ir kt. Pastarąją problemą – aprūpinimo konditerijos ga-
miniais – tada padėjo spręsti Ramygalos restoranas, tiekdamas vartotojams gerų 
konditerijos gaminių. Gerai organizavo prekybą ir Ramygalos konditerijos kioskas, 
kuris savo produkciją tiekė visuomeninių įmonių bufetams. Veiksmingai dirbo 
kooperatyvų sąjungos visuomeninio maitinimo įmonių ūkiskaitiniai susivienijimai. 
Vienas iš jų – 1970 m. įkurtas Ramygalos susivienijimas. Jis turėjo savarankišką 
balansą, galėjo sudaryti sutartis su pirkėjais, gauti prekių su nuolaidomis, būti 
Valstybinio banko kredituojamas. Visa tai darė teigiamą įtaką susivienijimo darbui. 
Labai gerų rezultatų pasiekė Kooperatyvų sąjungos pirmūnai. Tarp jų – ir Ramy-
galos restorano darbuotojai, dviejų penkmečių planą įvykdę 112,9 proc. Bendroji 
apyvarta čia išaugo 11,7 proc., o savo gamybos produkcija – net 16,2 proc. Padėkos 
žodžių nusipelnė Ramygalos restorano vyriausiosios virėjos J. Pinigienė, D. Jurevi-
čienė ir daugelis kitų. Šių įstaigų darbuotojai visada dirbo sėkmingai. Ramygalos 
visuomeninio maitinimo įstaigų ūkiskaitinis susivienijimas 1978 m. tapo sąjunginio 
socialistinio lenktyniavimo nugalėtoju. Už II ketvirčio darbo rezultatus jam buvo 
paskirta Centro sąjungos ir šakos profesinės sąjungos pereinamoji Raudonoji vėliava 
ir pirmoji piniginė premija. Geriausios Ramygalos kooperatyvų sąjungos darbuo-
tojos: Ramygalos vartotojų kooperatyvo maisto prekių parduotuvės vedėja Elena 
Gritėnienė, J. Pinigienė, D. Jurevičienė ir kt. – buvo apdovanotos garbės raštais.

Labai reikšminga ir tai, kad nuolat buvo gerinamos prekybininkų darbo 
sąlygos. Ramygaloje, Jurijaus Gagarino aikštėje (dabar – Laisvės aikštė), pradėjo 
veikti nauja drabužių parduotuvė. Jos vedėja – A. Nemanienė, dirbo dar trys 
darbuotojos. Ramygalos vartotojų kooperatyvo pirmininkė Janina Leščinskienė 
džiaugėsi nauja parduotuve, geru moteriškų, vaikiškų ir vyriškų drabužių asorti-
mentu, ką tik pradėjusiu veikti skyreliu jaunavedžiams.20

Visoje Lietuvoje buvo populiarūs Ramygalos duonos fabrike iškepti saldieji 
miltų šiaudeliai.21 Apie šį svarbų ramygaliečių darbo barą pasakojo Leontina Vy-
čienė. Ji aprašė, kaip Ramygalos moterys kepa šiaudelius. Receptas labai paprastas: 
100 kg I rūšies miltų, 7 kg margarino, 15 kg cukraus, 100 g mielių. Paruošta tešla 
supjaustoma gabalais, dedama į mašinos angą, tešla stumiama per 45 angeles. Čia 
jau galima buvo matyti būsimųjų šiaudelių pradžią. Iš pradžių – kaspinėliai, kurie 
uždaromi į apvirinimo mašiną. Ten jie 
patekdavo į vieno procento geriamosios  
sodos tirpalą. Tada automatinis peilis 
pažymėdavo jų ilgį – 15,5 cm; tada – į 

19 Tėvynė, Panevėžys, 1978 03 09. 
20 Tėvynė, Panevėžys, 1978 07 01.
21 Tėvynė, Panevėžys, 1978 02 25.
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Nauja drabužių parduotuvė Jurijaus Gagarino aikštėje (dabar – Laisvės 
aikštė) Ramygaloje. Pirkėjus aptarnauja ir prekių asortimentu rūpinasi 
parduotuvės vedėja A. Nemanienė ir trys darbuotojos

Šiaudelių kepimo linija Ramygalos duonos kepimo fabrike. Darbuotoja 
Viktorija Bliuvienė tvarko iškepusius šiaudelius. 1978 m.

krosnį. Praėję tris krosnies zonas, pasirodydavo kvepiantys šviežiu pyragu šiaude-
liai. Jie iškepdavo per 16–17 minučių. Tada jie buvo sveriami, pakuojami, nešami 
į sandėlį. Paskui prasidėdavo šiaudelių kelionė pas pirkėjus. Jie parduotuvių 
lentynose neužsigulėdavo – paklausa buvo didžiulė.

Fabrikas dirbdavo dieną ir naktį. Trys pamainos per parą iškepdavo 1 toną 
saldžiųjų šiaudelių. Jų kilogramas kainavo 65 kapeikas. Dirbdavo 50 žmonių ko-
lektyvas. Atlyginimas – 110–115 rublių, o kepėjų – 88 rubliai. „Planuojama įrengti 
ir II kepimo liniją“, – pasakojo fabriko direktorius Jonas Dvareckas ir gamybos 
viršininkė Regina Antanaitienė. Jie džiaugėsi, kad artimiausiu metu šiaudeliai bus 
pakuojami panašiai kaip makaronai – į dėžutes po pusę kilogramo.
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Dėl nepakankamo prekių kiekio kildavo įvairiausių problemų. Panevėžio 
rajono Vidaus reikalų skyriaus Kovai su socialistinės nuosavybės grobstymu 
(KSNG) inspekcija ir komjaunimo operatyvinis būrys 1978 m. tikrino Ramygalos 
vartotojų kooperatyvo parduotuves ir domėjosi, ar visų gaunamų prekių galėdavo 
įsigyti kiekvienas pirkėjas. Vis dar nemaža prekių „laukdavo“ pirkėjo... Ramygalos 
gatavų drabužių ir maisto prekių parduotuvių sandėliuose. 

„Ramygalos ir Panevėžio vartotojų kooperatyvo „valdose“ padėtis nėra gera, – straipsnyje 
„Kodėl pirkėjas nepatenkintas“22 rašė Vidaus reikalų skyriaus KSNG inspektorius 
Jonas Kazakevičius, – pagyrimo neverta. Sandėliuose puikuojasi daug prekių: konservuotų 
žirnelių, agurkų, pomidorų, rūkytos dešros, o prekybos salėje jų net su žiburiu nerasi. 
Tikimės, kad šių kooperatyvų vadovai reikliai įvertins šių nesąžiningų pardavėjų poelgius, 
pasistengs, kad kiekvienas žmogus iš prekybos įmonės išeitų patenkintas.“

Kasmet vasaros pabaigoje Ramygalos rajono kooperatyvų sąjunga organi-
zuodavo šeštadienines muges, viliodavusias pirkėjus kvapniais riestainiais, gražiais 
drabužiais.23 Nors gerokai tekdavo padirbėti mugės organizatorėms Reginai Mika-
lajūnaitei ir Žibutei Kavaliauskienei, kitiems Kooperatyvų sąjungos darbuotojams, 
rezultatai būdavo geri: prekių parduodavo už 72,1 tūkst. rublių. Be to, buvo 
galima net užsisakyti ateičiai pirkinį, nes čia perspektyvinius gaminius demons-
travo Telšiÿ „Masčio“ ir Šiaulių „Verpsto“ trikotažo fabrikai. „Tai reikalingas ir 
šventiškas renginys“, – pasakojimą apie mugę Ramygaloje baigė straipsnio „Kvietė 
spalvingosios mugės“ autorė Limina Kepalaitė.

Daug įdomių faktų apie rajono Kooperatyvų sąjungą paskelbė Lietuvos koope-
ratyvų sąjungos valdybos pirmininkas Vytautas Ramanauskas, skaitydamas pranešimą 
„Tikslas – pertvarka ir demokratizavimas“ Lietuvos kooperacijos XII suvažiavime.24 
Jis pažymėjo, kad svarbiausia kooperacijos veiklos šaka – prekyba. Jai plėtoti, ge-
rinti skirtas visas darbas. Per ataskaitinį laikotarpį pavyko sustiprinti materialinę ir 
techninę bazę, pagrindiniai fondai padidėjo nuo 300 iki 400 mln. rublių. 

Vartotojų kooperacija per visą šį laikotarpį buvo plėtojama kaip sudėtinė viso 
Lietuvos liaudies ūkio dalis pagal vieną planą. Tokia pat tvarka, kaip ir kitoms 
ūkio šakoms, kooperacijai buvo skiriami prekių rinkos fondai, reglamentuojama 
finansinė ir kita veikla, teikiamas materialinis ir techninis aprūpinimas. Tuo metu 
svarbiausias uždavinys – numatyti naujus būdus ir priemones, kaip kooperacijos, 
kaip ūkinės ir visuomeninės organizacijos, visas sritis, – valdymo ir organizacinės 
struktūros, santykių su kitomis liaudies ūkio šakomis, sistemos įmonių ir organi-
zacijų darbo stilių, metodus – demokratizuoti, kaip didinti ūkinį savarankiškumą, 
pajininkų vaidmenį. Didelis dėmesys buvo skiriamas kooperacijos pertvarkai. Buvo 
surengtos respublikos mokslininkų, kooperacijos vadovų ir specialistų, darbo ve-
teranų, aktyvo konsultacijos. Prie vienos nuomonės neprieita. Todėl suvažiavime 
buvo numatyta pateikti artimiausiam laikotarpiui keletą perspektyvinių pertvarkos 
variantų. Pirmoji problema – narystė. 
Tuo metu kooperatyvo narių 1 mln. 
100 tūkstančių, arba 85 proc., buvo 
visų Vartotojų kooperacijos aptarnau-

22 Tėvynė, Panevėžys, 1978 02 04.
23 Tėvynė, Panevėžys, 1983 09 13.
24 Kooperatininkas, Vilnius, 1989, p. 7.
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jamų suaugusių gyventojų. Didelė jų dalis – tik formalūs nariai, nedalyvaujantys 
kooperacijos veikloje. Kai beveik visi gyventojai yra pajininkai, suteikti lengvatų 
visiems neįmanoma, nes jei lengvata taikoma visiems, ji nebėra lengvata. Be to, 
maži pajaus įnašai neužtikrindavo suinteresuotumo. 

Tai ir buvo svarbiausia menko pajininkų domėjimosi kooperacijos reikalais 
priežastis. Tačiau buvo numatyti keli šios problemos sprendimo būdai:

1. Nustatyti, kad minimalus pajus – 100 rublių; maksimalaus dydžio nereikėtų 
riboti, nes tai užtikrintų didesnį dividendą; dydis priklausytų nuo veiklos rezul-
tatų; taip atsirastų didesnis suinteresuotumas. Atitrūkę nuo kooperacijos veiklos ir 
nemanantys jos veikloje aktyviai dalyvauti asmenys nemokėtų šimto rublių pajaus, 
nebebūtų kooperacijos nariai; iš pajininkų sąrašo jie būtų išbraukti. Padidėjus pajaus 
įnašams, didėtų jų suma, galima būtų atsisakyti bankų kredito dalies; palūkanas 
reikėtų naudoti pajininkams skatinti. Dividendo procentas turėtų būti didesnis, 
negu mokama gyventojams už indėlius. Tada gyventojų tam tikra dalis tuo pasi-
naudotų, santaupas laikytų ne taupomojoje kasoje, o įneštų į vartotojų kooperacijos 
kasą kaip pajų. Vartotojų kooperacija neturėtų tapti akcine bendrove, mokančia 
dividendus, tačiau ateityje reikėtų metams pasibaigus teikti nuolaidą už prekių 
pirkimą Vartotojų kooperacijos įmonėse. Taip daroma ir daugelyje užsienio šalių.

2. Didinti narių ir pagrindinės kooperacijos grandies – vartotojų kooperaty-
vų – vaidmenį ar tobulinti organizacinę struktūrą galima pertvarkius ūkiskaitinius 
prekybos ir visuomeninio maitinimo susivienijimus į vartotojų kooperatyvus arba 
jų, kaip kolektyvinių steigėjų, įmones. Tai tiktų ir rajonų kooperatyvų sąjungų, 
rajono kooperatyvų didmeninės prekybos bazėms, duonos kombinatams, net 
paruošų gamybos susivienijimams. Tada rajonų kooperatyvų sąjungos valdybos 
nebeturėtų pavaldžių įmonių, dirbtų tik vadovaujamą darbą. Personalas jų būtų 
minimalus, nebegalėtų administruoti. Vartotojų kooperatyvų nariai ir juridiškai, ir 
realiai taptų viso kooperatinio ūkio, kurį jie sukūrė rajone, šeimininkai.

3. Labai svarbu, kad būtų moksliškai pagrįsta programa, peržiūrėtos koo-
peracijos vystymo kryptys. Dar labai neseniai buvo siūloma rajono Kooperacijos 
sąjungą pertvarkyti į rajono kooperatyvus. Labai greitai paaiškėjo, kad tai būtų 
neefektyvu. Persitvarkymas turėtų prasidėti nuo žmonių mąstymo ir kadrų, nuo 
praktinio darbo kaitos, nuo kūrybinės vadovų, specialistų ir visų darbuotojų 
iniciatyvos skatinimo, nuo realių darbo rezultatų. Šis metas – veiksmų laikas. 
Reikšmingi ir socialiniai klausimai: būtina gerinti darbo ir buities sąlygas, rūpin-
tis žmonėmis, tartis su jais, sudaryti darbingą nuotaiką. Turi būti išgyvendintas 
abejingumas žmogui, reikalinga ryžtinga kova su biurokratizmu, su reikalų vil-
kinimu, su abejingumu. Visa tai turi būti įveikiama rengiant naujus darbuotojus; 
būtina įgyvendinti tautinio atgimimo, ekonomikos ir socialinės raidos, sudėtingus 
Vartotojų kooperacijos uždavinius. Kooperacija veikia laisvosios rinkos sąlygomis. 
Valdymas vyksta naudojant rinkodarą; tai analizė, planavimas, plano įgyvendini-
mas, vykdymo kontrolė. Valdymo, naudojant rinkodarą, uždavinys – veikti pobūdį, 
laiką ir lygį taip, kad padėtų įmonei siekti tikslų. 

Sąvoka rinkodara paimta iš Amerikos ekonominės literatūros. Amerikoje šis 
terminas pradėtas vartoti dar Antrojo pasaulinio karo išvakarėse, kai gamybos ir 
komercinės firmos susidūrė su prekių pardavimo sunkumais. Reikėjo žinoti, kiek 
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ir kokių prekių gaminti, kad jos būtų lengviau realizuojamos, turėjo būti žinomi 
vartotojų poreikiai, reikėjo išmanyti pirkėjų psichologiją, tyrinėti prekių rinką, 
įsitvirtinimo joje taisykles ir kt. Todėl įmonėse gamybos ir technikos žinovai iš 
pirmo pelno buvo nustumti į antrą, svarbiausiais įmonių veikėjais ir vadovais 
tapo rinkodaros specialistai. Aktuali tapo ir pardavėjo rinka, kuriai būdinga, kad 
prekės pirmiausia pagaminamos, tada aktyviai ieškoma pirkėjų. Labai greitai par-
davėjo rinka užleido vietą pirkėjo rinkai, o svarbiausia – vartotojų poreikiai. Tik 
tada gaminama prekė, tada ji parduodama. 

Taigi rinkodara yra įmonių gamybinės ir realizavimo veiklos organizavimo 
ir valdymo sistema, kai atsižvelgiama į įmonių tikslus.

Vienas svarbiausių kooperacijos tikslų – užtikrinti nuolatinį prekių ir žemės 
ūkio asortimentą. Būtina ir toliau siekti dalyvauti tarptauti niame kooperacijos 
judėjime, bendradarbiauti su užsienio partneriais, ieškoti rinkos žemės ūkio pro-
duktams realizuoti. Todėl kooperacijoje, esant rinkodaros fazei, siekiama:

- įsigalėti didesnėje rinkos dalyje;
- sukurti platesnę klientų aptarnavimo sferą, dalyvauti užsienio rinkoje;
- bendrai finansuoti stambesnes rinkodaros priemones; 
- atlikti išsamius rinkos tyrimus;
- norminti keliamus reikalavimus realizavimo aparatui;
- tobulinti rinkodaros tarnybos darbuotojų kvalifikaciją.
Kooperuojantis rinkodaros srityse realizuojami strateginiai tikslai; tai neįma-

noma įmonėms dirbant pavieniui. Pirminės kooperacijos rinkodaros galimybės yra 
orientuotos į naujų produktų ar paslaugų bendrą pateikimą rinkai (nuo įvedimo 
rinkos dalies, augimo iki išėjimo iš rinkos). Tai yra realizuojama:

- tretiesiems asmenims perleidžiamos bendros konsultacinės užduotys;
- apima visus rinkos procesus;
- sudaroma bendra klientų kartoteka, formuojama jų aptarnavimo plėtra;
- sudaromas asortimentas, reklama, išorinė klientų aptarnavimo tarnyba.
Antrinės kooperacijos rinkodaros galimybės orientuojamos į bendrus rinkos 

tyrimus ir pardavimo skatinimą. Tai yra:
- dalijimasis patirtimi apie rinkodaros reklamą, santykius su visuomene, 

rinkos vystymosi tendencijas;
- bendri rinkos tyrimai arba bendros užduoties suformavimas;
- bendro prekės ženklo kūrimas;
- kooperavimasis perduodant (bendros parduotuvės ir pan.);
- kredito garantija.
Konkretūs kiekvienos prekybos įmonės uždaviniai yra susiję su vykdomomis 

funkcijomis. Kokios funkcijos vyrauja vienos ar kitos įmonės veikloje, priklauso 
nuo jos rūšies, nuo to, ar tai mažmeninės, ar didmeninės prekybos įmonės, ar jos 
veikla – vidaus prekyba, ar vykdo eksporto ir importo operacijas25. 

Rinkodaros valdymo procesą sudaro:
- rinkos galimybių analizė;
- tikslinių rinkų parinkimas;
- rinkodaros komplekso parengimas;
- rinkodaros priemonių įgyvendinimas.

25 M a r k e v i č i u s  V . , 
V e n g r a u s k a s  V . 
Komercijos pagrindai, 
Vilnius, 1992. 
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Rinkos galimybių analizė:
- rinkodaros informacijos ir rinkodaros tyrimų sistema;
- rinkodaros aplinka;
- individualių vartotojų rinka;
- įmonių rinka.
Tikslinės rinkos parinkimas:
- poveikio dydžio nustatymas;
- rinkos segmentavimas, tikslinių segmentų ir prekių pozicijos parinkimas. 
Rinkodaros komplekso sukūrimas:
- produkto (paslaugos) sukūrimas;
- kainodara;
- prekių paskirstymas;
- prekių pardavimo stimuliavimas.
Rinkodaros priemonių įgyvendinimas:
- planavimas;
- kontrolė.
Svarbu suprasti, kad nė viena įmonė negali pasikliauti turima rinka, produktu 

ar paslauga. Pastebima nuolatinė techninė pažanga: tai, kas vakar buvo, jau praeitis. 
Jeigu verslininkas sugeba proporcingai skirti dėmesį nūdienos reikalams ir perspek-
tyvai (svarbiausia), tai tokios įmonės turi galimybę išlikti ir efektyviai funkcionuoti. 

Įmonė, įvedusi naują prekę į rinką, tikisi, kad ši išsilaikys ilgai. Tačiau kie-
kviena prekė rinkoje lieka tam tikrą laiką ir pereina kelias gyvavimo ciklo stadijas. 
Prekės gyvavimo ciklo koncepcija remiasi teiginiu, kad prekės pardavimo mastas 
nuo jos atsiradimo rinkoje iki išėjimo keičiasi ir pereina tam tikras stadijas. Taip 
pat kinta ir pelno, gaunamo parduodant prekę, dydis26.

Rinkodaros prekė – tai ir sudaiktinti gaminiai, ir produktai, ir paslaugos, 
idėjos, intelektinės veiklos produkcija, techniniai ir organizaciniai sprendimai, pre-
kės ženklas, markė, fizinis ar protinis darbas, darbo vietos – visa tai, ką galima 
pirkti, parduoti, mainyti. Galima teigti, kad prekė yra mainų objektas, turintis tam 
tikras vartojamąsias savybes (fizinių ir funkcinių savybių kompleksas), siūlomas 
rinkai, skirtas naudoti ar vartoti. 

Prekė, paruošta įsigyti, yra produkcija. Reikšmingiausia charakteristika, api-
būdinanti prekę, yra rinkodaros vartojamosios savybės, konkurencingumas, prekės 
gyvavimo ciklas27.

Prekės vartojamosios savybės – tai fizinių parametrų ir funkcinių savybių vi-
suma vartotojo poreikiams tenkinti. Tačiau tai dar ne visos prekės savybės. Pirkėjas, 
įsigydamas prekę, patiria pasitenkinimą. Taip apibūdinamas prekės naudingumas. 
Prekės konkurencingumas – tai produkcijos savybė tenkinti konkrečiu metu kokybės 
parametrais įsigijimo ir eksploatavimo išlaidų lygiu. Aišku, kad iš kelių identiškų 
prekių, kurių kaina vienoda, pirmiausia bus parduota geresnėmis vartojamosiomis 
savybėmis pasižyminti prekė. Kiti šios prekės gamintojai bus priversti tobulinti 
savo prekių vartojamąsias savybes arba 
mažinti kainą konkrečioje rinkoje28.

Rinkos ekonomikos sąlygomis 
įmonė tampa ir pagrindiniu rinkos ob-

26 Pranulis V. , Pajuodis A. ir kt. Marketingas, 
Vilnius, 1999.

27 Žvirblis A. Verslininko vademekumas, Vilnius, 1992.
28 Ten pat.
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jektu, ir organizacine ekonomine grandimi, savarankiškai sprendžianti dėl gamybos, 
paslaugų gausumo ir uždavinių, susijusių su jos veiklos taikymu ir orientavimu 
tenkinti vartotojų poreikius. 

Svarbiausia kiekvienos įmonės funkcija – rinkodara. Tai įmonės, kurių pre-
kes parduoda, nustato kainą, tiria aplinką, kurioje veikia ir stengiasi įvairiausiais 
būdais pritraukti vartotoją. Kad tai būtų atlikta kuo geriau, kad veikla teiktų 
kuo daugiau naudos ir pelno, įmonėse ir parduotuvėse reikia gerai organizuoti 
rinkodaros veiklą, įgyvendinti ją, vertinti, kontroliuoti. 

Rinkodarai organizuoti skiriama daug dėmesio, todėl labai svarbu žinoti 
rinkodaros veiklos organizavimo būdus, įgyvendinimą, vertinimą. Pagal H. Mef-
fertą, rinkodaros organizavimo uždavinys – taip struktūrizuoti rinkodaros sistemą, 
kad padėtų optimaliai spręsti problemas, susijusias su rinka.

Rinkodaros veiklos organizavimas – tai ir jos įgyvendinimas, ir rinkodaros 
tarnybų įmonėje kūrimas. Tokios rinkodaros tarnybos kuriamos, vadovaujantis 
rinkodaros veiklos organizavimo būdais ir principais. 

Rinkodaros teoriją ir praktiką lemia ne vien gamybos ir prekybos fonas. Juo 
vis plačiau ima naudotis paslaugų įmonės, visuomeninės organizacijos, pavieniai as-
menys. Taigi rinkodara skverbiasi į visus visuomenės ekonominio, socialinio, politinio 
ir kultūrinio gyvenimo sritis. Todėl rinkos ekonomikoje yra labai svarbi kooperacija; 
ir ne vien tik stambių ir smulkių, bet ir vienodas galimybes turinčių įmonių29.

Lietuvoje pirmieji atsirado pirkimo, pardavimo, gamybos, įvairių paslaugų 
kooperatyvai. Sparčiausiai jie kurdavosi tada, kai kuriai nors veiklai nebeužtek-
davo gamybinių pajėgumų ar lėšų. Panašiai kooperacija plėtojosi ir prieškario 
Lietuvoje. Tai labai plačiai išanalizavo P. Šalčius. Lietuvos ūkininkai gerai suprato 
kooperacijos teikiamą naudą, būtinus uždavinius jai įgyvendinti. Buvo steigiami 
kooperatyvai gamybos priemonėms įsigyti, bendromis lėšomis buvo statomi pieno, 
mėsos, cukrinių runkelių, linų ir kitos perdirbimo įmonės. 

Šiuolaikinė rinkodara – tai kompleksinė ekonominė veikla, tai įmonių veiklos 
organizavimo ir valdymo sistema, kuri padeda atsižvelgti į rinkoje vykstančių 
procesų kompleksą. Rinkodarą galima apibūdinti įvairiai, tačiau kiekvienoje api-
brėžtyje nurodomi du svarbiausi momentai: 

1. Rinkodara orientuota tenkinti vartotojų poreikius.
2. Vartotojų poreikiai tenkinami per mainus.
Rinkodarą galima apibūdinti ir kaip ekonominį procesą, kaip valdymo 

funkciją, kaip gamybinės ir ūkinės veiklos koncepciją30. 
Tik rinkodara padeda formuoti poreikius ir paklausą, kai siekiama pelnin-

giau realizuoti turimas prekes ar paslaugas. Įmonės atžvilgiu rinkodarą galima 
apibūdinti kaip gamybinės, ūkinės, komercinės veiklos valdymo kompleksinę 
sistemą, siekiančią patenkinti konkrečių vartotojų segmento poreikius.

Rinkodara – tai integruota vadybos funkcija, siekianti pakeisti vartotojų 
poreikius įmonės pelnu.

Rinkodara – tai pirkėjo forma-
vimas.

Rinkodara – tai rinkos tyrimas 
ir valdymas.

29 Poviliūnas A. Ūkininkas ir marketingo veikla, 
Žemės ūkis, nr. 11, 1992.

30 Neverauskas B., Stankevičius V. Ekonomikos ir 
vadybos studijų įvadas, Kaunas, 2000.
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Rinkodara – tai rinkos rūšis, padedanti tenkinti vartotojų poreikius, paklausą 
ir galimybes.

Reikėtų išvardyti septynis tikslus, kurių siekia šalių vyriausybių vykdomos 
ekonomikos reformos:

- gerinti visuomeninį ekonomikos sektorių;
- ugdyti privatų sektorių, kurti naujų darbo vietų;
- didinti išteklių skirstymo efektyvumą;
- mažinti kapitalo pasitraukimą, pritraukti užsienio investicijas;
- skatinti eksportą;
- mažinti skolas ir procentų mokėjimą;
- didinti finansų sektoriaus aktyvumą.
Šiems tikslams pasiekti vyriausybės pasitelkia tam tikrus instrumentus. Svar-

biausia – atsisakyti direktyvinio valdymo metodų ir administracinių procedūrų. 
Reikia kuo daugiau investicinių pokyčių, padedančių rinkai. 

Norint pasiekti veiksmingų pokyčių visuomenės ekonomikos sektoriuje, reikia:
- racionalizuoti valstybinių išlaidų (buhalterinė apskaita, biudžeto ir valsty-

binių investicijų plano sudarymas) mechanizmą;
- sutvarkyti mokesčių tarnybos darbą;
- sumažinti užimtumą visuomeniniame sektoriuje;
- suartinti vidaus ir užsienio kainas.
Šiuo metu Ramygaloje kooperatyvų sąjunga taip pat dirba rinkodaros sąly-

gomis. Ramygaloje esančios UAB „Šilažolė“ parduotuvės 2011 m. metinė apyvarta 
buvo 1 229,2 tūkst. litų; vidutinė vieno mėnesio apyvarta yra 102,4 tūkst. litų. 
Per dieną aptarnaujama 300–400 pirkėjų. Daug kas priklauso nuo sezoniškumo: 
vasarą pirkėjų būna daugiau, o rudens, žiemos, pavasario sezonais – mažiau. 
Prekių asortimentas parduotuvėse platus: prekiaujama maisto ir kasdienės pa-
klausos pramoninėmis prekėmis. Ūkinių prekių parduotuvėje parduodama įvairių 
prekių: dažų, skiediklių, vinių, cemento, ruberoido ir kt., priimami užsakymai 
statybinėms medžiagoms.

Uždarosios akcinės 
bendrovės „Šilažolė“ 
parduotuvė  
Ramygaloje,  
Laisvės aikštėje
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Jotãiniuose veikiančios UAB „Šilažolės“ parduotuvės metinė apyvarta 2011 m. 
buvo 738,3 tūkst. litų; mėnesio apyvarta – 61,5 tūkst. litų. Per dieną aptarnaujama 
vidutiniškai nuo 150 iki 200 pirkėjų. Parduotuvėje prekių asortimentas gana pla-
tus: yra daug įvairių maisto, pramoninių ir ūkinių prekių. Pirkėjai gali įsigyti ir 
reikalingų statybinių medžiagų: cemento, ruberoido, vinių, dažų, skiediklių. Taip 
pat jie gali užsisakyti įvairių statybinių medžiagų. 

Lietuvos kooperacijos sistemai vadovauja Lietuvos kooperacijos sąjungos 
valdybos pirmininkas Robertas Mieliauskas ir valdybos nariai. 

Vadybos procesas apima veiklos planavimą, organizavimo koordinavimą, 
motyvavimo funkcijas, kurias atlikdami vadybininkai sudaro sąlygas tos organi-
zacijos darbuotojams našiai dirbti, pasiekti gerų rezultatų.

Šiuo metu vartotojų kooperacijos tikslas – labiau sieti veiklą su žemės ūkiu, 
ieškoti būdų ekonominei būklei gerinti, duoti kuo daugiau naudos žmonėms ir 
valstybei. 

Dirbant rinkos sąlygomis reikia stabilizuoti ekonominę veiklą, atlikti reikia-
mus pakitimus valdymo struktūroje, sujungti smulkius kooperatyvus į didesnius 
ir pajėgesnius, kad būtų galima konkuruoti su privačiais prekiautojais. 

Kitas svarbus šio straipsnio tikslas – atskleisti kooperacijos tradicijas, eks-
porto didinimo trukdžius, nurodyti pagrindinius iškilusių problemų išsprendimo 
būdus, ypatingą dėmesį skirti eksporto strategijai parengti ir įgyvendinti. 

Labai svarbu analizuoti Ramygaloje ir jos apylinkėse įvairias kooperacijos 
rėmimo formas, jų veiksmingumą, pirkėjų reakciją į reklamos pokyčius ir kt. 

Vadybinis darbas yra ypatinga visuomeninio darbo kategorija. Nuo nevady-
binės veiklos skiriasi tuo, kad valdymas, kaip veiklos sritis, būdingas bet kuriam 
bendram darbui. Valdymas plačiąja prasme – tai planavimo, organizavimo, mo-
tyvavimo ir kontrolės procesas, būtinas nustatant ir siekiant organizacijos tikslų.

Vadybinis darbas – tai visuomeninio darbo sritis, kurio pagrindinis už-
davinys yra aprūpinti tikslingu ir koordinuotu darbu atskirus bendrojo darbo 
vykdytojus ir darbo kolektyvus. Tai aktualu ir Ramygalos, ir jos apylinkių koo-
peratininkams.

Jotainių kooperacijos 
parduotuvė.  
K. Driskiaus nuotr.
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Vadovų darbas yra vienas svarbiausių kooperacijos 
veiklos aspektų, koordinuojantis žemesnių grandžių darbą. 
Uždarosios akcinės bendrovės „Šilažolė“ vadovė Vida Sta-
sė Audickienė nuolat bendrauja su Ramygalos parduotuvės 
(vedėja Zita Miškinienė), Aukštådvario (parduotuvės vedėja 
Asta Abukauskienė), Jotainių (vedėja Dalia Krivickienė), Bãrklainių (vedėja Gražina 
Bložienė) parduotuvių vedėjomis asortimento, ataskaitų, pardavimo klausimais, 
rūpinasi, kad gyventojams netrūktų maisto, pramoninių, ūkinių ir kt. prekių.

Tokie specialistai atlieka vadybinių sprendimų priėmimo ir realizavimo 
funkcijas kooperacijos sistemoje. Be išsamios informacijos apie prekybą, vadybi-
ninkai remiasi intuicija ar spėjimais, todėl mūsų greitai besikeičianti konkurencinė 
ekonomika dažnai patiria nesėkmių.

Uždarosios akcinės 
bendrovės „Šilažolė“ 
Barklainių  
parduotuvė

Truskavos  
kooperatyvo  
parduotuvė.  
K. Driskiaus nuotr.
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Vadybininkai retai būna surinkę visą informaciją, kurios 
reikia priimti geriausius sprendimus. Ir pirkėjas, ir konkurentas 
gali būti neprognozuojami. Siekis gauti išsamią informaciją gali 
daugiau kainuoti ir ilgiau užtrukti. Todėl vadybininkai dažnai 
patys privalo nuspręsti, kokia informacija jiems reikalinga ir 
kaip ją gauti. UAB „Šilažolės“ vyriausioji vadybininkė Danguolė Raznininkienė, 
nuolat bendraudama su Ramygalos, Aukštadvario, Barklainių, Jotainių parduotu-
vių vadybininkais, surenka svarbiausius prekių paklausos, pardavimo duomenis 
ir siunčia juos Lietuvos kooperatyvų sąjungai, įkurtai Vilniuje. 

Dažnai galima pastebėti daug skirtumų tarp gaunamos ir turimos informacijos. 
Dalies informacijos visai negalima gauti, pavyzdžiui, apie konkurentų planų detales. 
Informaciją galima gauti, bet kad ją surinktum, reikia daug laiko (pirkėjų pirkimo 

UAB „Šilažolė“  
Jotainių parduotuvė 
ir jos vedėja  
Dalia Krivickienė

Truskavos  
kooperacijos  
parduotuvės  
darbuotoja  
Rita Čepienė.  
K. Driskiaus nuotr.
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rekordai, kiek prekių parduota per išpardavimą, kiek jų liko sandėlyje ir kt.). Jei 
vadybininkas negali gauti tokios informacijos reikiamu laiku, ji tampa nenaudinga. 

Informacijos valdymo sistema – organizuotas būdas nuolat rinkti ir ana-
lizuoti duomenis, teikti informaciją rinkodaros vadybininkams, kuriems reikia 
priimti sprendimus. Kai kurių įmonių informacijos valdymo sistema yra sukurta 
rinkodaros specialistų. 

Informacijos valdymo sistema leidžia įeiti į duomenų bazę, kai tik reikia. 
Dauguma įmonių, be informacijos valdymo sistemos, dar turi ir duomenų apdo-
rojimo specialistų, kurie padeda vadybininkams, remiantis duomenų baze, parengti 
ataskaitas ir produkcijos standartus.

Keletas informacijos valdymo sistemų aprūpina vadybininkus duomenimis, 
leidžia pagrįsti jų priimamus sprendimus. Sprendimų derinimo sistema – kom-
piuterio programa, leidžianti rinkodaros vadybininkams lengvai gauti ir naudoti 
informaciją, padedančią priimti sprendimus Ramygalos ir jos apylinkių koopera-
tininkams. Naudojantis informacijos valdymo sistema galima sužinoti apie pro-
duktų pardavimą praėjusiomis dienomis (dažniausiai pateikiami grafikai, kuriuose 
parodomas duomenų santykis), leidžia lyginti praėjusios dienos pardavimą su 
pastarųjų keturių savaičių pardavimu. Visa tai leidžia vadybininkams numatyti, 
kurie atsakymai į klausimus pasikeitus situacijai gali keistis, pavyzdžiui, vadybi-
ninkas gali norėti įvertinti, kiek išaugs pardavimas, jeigu įmonei pasiseks įvaldyti 
naują rinką. Sprendimų derinimo sistema padės įvertinti vadybininko veiklą, padės 
sužinoti apie konkurentų galimybę pasiekti laimėjimų rinkoje. Jeigu darbuotojas 
savo duomenis įveda į duomenų bazę, ji gali įvertinti naudojamą rinkodaros 
modelį, pateikti analizę. Taigi sprendimų derinimo sistema leidžia kiekvienam 
vadybininkui individualiai naudotis sistema, analizuoti duomenis, nuspręsti, kokie 
sprendimai padėtų įgyvendinti rinkodaros poreikius.

Paprastai dalis rinkodaros vadybininkų stebi, kaip veikia informacijos val-
dymo sistema, kiti naudoja duomenų derinimo sistemą, padedančią apibendrinti 
duomenis, gauti išsamesnę informaciją. Taip pat ši sistema padeda Ramygalos 
krašto vadybininkams kontroliuoti einamųjų planų įgyvendinimą, lyginti esamus 
ir planuotus dalykus, iš anksto numatyti rezultatus, koreguoti planų įgyvendinimo 
būdus. Rinkodaros informacijos sistema, aišku, taps dar populiaresnė, jeigu Ramy-
galos kooperacijos vadybininkai sugebės dar veiksmingiau naudoti jų galimybes.

Žinoma, ne kiekviena kooperacijos įmonė turi rinkodaros informacijos siste-
mą. Kai kurių įmonių vadybininkai nežino, kaip jas taikyti. Daugumos rinkodaros 
vadybininkų problema ta, kad jie neieško naujų informacijos gavimo būdų, papras-
tai naudoja tik įprastus. Vienas informacijos valdymo sistemos vadovas nustebo, 
pamatęs pardavimo vadybininkus naudojant skaičiavimo mašinėles. Kompiuteriu 
tai būtų galima padaryti daug greičiau. Todėl vadybininkai būtinai privalo konsul-
tuotis su duomenų apdorojimo specialistais, kurie turėtų domėtis, ar vadybininkai 
gauna reikiamą informaciją, ar tinkama jos forma.

Vadybininkams gali būti nurodoma neformuluoti svarbių klausimų apie 
kooperacijos įmonės pajėgumą, jos padėtį rinkoje. Visa tai turėtų būti pateikta 
trumpu teiginiu arba situaciją apibūdinančia santrauka; tai galėtų būti ir infor-
macija kooperacijos įmonės tikslų, strategijos ir veiklos plano pradžios pagrindu. 
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Taigi valdymas vyksta nenutrūkstamu ciklu (1 pav.):

Išvados
Esant šiuolaikinėms konkurencijos sąlygoms, kooperacijos įmonės, siekda-

mos sėkmingos veiklos, turi mokėti valdyti didelį komercinės informacijos srautą, 
analizuoti rinkoje vykstančius procesus.

Būtina ieškoti naujų Lietuvos kooperatinio judėjimo formų, socialinių eko-
nomikos plėtojimo tendencijų, teigiamai arba neigiamai veikiančių kooperatyvų 
veiklą. Reikėtų iš pagrindų keisti arba pertvarkyti kooperatyvus, kad išliktų jų 
dabartinė pozicija ir kad nelėtėtų jų raidos tempai.

Pramonės ir paslaugų įmonės turėtų orientuotis į specializaciją, į labai geros 
produkcijos gamybą, į kokybišką paslaugų teikimą.

Pirmiausia turėtų būti naudojamos vietinės žaliavos ir kiti vietiniai ištekliai, 
kad būtų galima pritraukti šalies ir užsienio kapitalą naujoms technologijoms 
įdiegti, gaminti naujus gaminius rinkai.

Būtina rengti Lietuvos kooperacijos specialistus dirbti naujomis laisvosios 
rinkos sąlygomis. Aukštoji kooperacijos mokykla turėtų suformuoti teigiamos 
patirties turinčių dėstytojų atrankos mokymo sistemą. Rengiant kooperacijos spe-
cialistus labai svarbu taikyti specifinius mokymo metodus. Aukštojoje koopera-
cijos mokykloje turėtų būti sudaromos sąlygos ugdyti kūrybišką, konceptualiai 
mąstančią asmenybę. 

Kooperatyvo nariams reikėtų sudaryti realias sąlygas pirkti parduotuvėse 
prekių su nuolaida.

Žemės ūkio gamintojams, ypač smulkiesiems ir vidutiniams, sunku verstis 
be kooperacijos, todėl reikėtų potencialiems kooperatyvo nariams rengti specia-
lius kursus apie kooperatyvus ir jų valdymą. Ypač tai būtų naudinga Ramygalos 
kooperatininkams. 

Būtina pertvarkyti parduotuvių tipus atsižvelgiant į jų dydį, vietą, aptar-
naujamą teritoriją, pirkėjų kontingentą, konkuruojančias įmones; reikėtų steigti 
parduotuves didžiausiuose miestuose, bendras Lietuvos ir užsienio firmų įmones. 

Kiti siūlymai, kaip reikėtų greičiau pakelti kooperacijos ekonomiką:
- statyti nedidelius gyvenamuosius namus; juos pardavus, už gautas lėšas 

toliau plėsti statybą; esant galimybei galima statyti naujų parduotuvių ir kitų objektų;
plėsti didmeninę prekybą; tiesiai iš sandėlių parduoti prekių didmeninėmis 

kainomis;

1 pav. Valdymo 
funkcijos
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- plėsti lauko prekybą autoparduotuvėse; aprūpinti pagal grafiką prekėmis, 
žiediniu būdu sujungus Ramygalos apylinkių parduotuves;

- statyti mažas kepyklėles nedideliuose miestuose, kaimuose;
- rinkti darbuotojus darbui naujomis sąlygomis;
- bendradarbiauti su visomis ministerijomis, kad jos padėtų Vartotojų ko-

operacijai;
- kooperacija turėtų leisti periodinį žurnalą, informuojantį kaimo ir miestelių 

gyventojus apie kooperacijos pagalbą gyventojams dabar ir ateityje, padedantį 
žmonėms patikėti kooperacijos nauda;

- reikia pasirengti atlikti daug didelių darbų, reikalaujančių susitelkimo, 
iniciatyvos, noro tarnauti kooperacijai ir tautai; jokia kita organizacija negali tiek 
padėti kaimo žmonėms kaip Vartotojų kooperacija ir Žemės ūkio ministerija.

Dirbant laisvosios rinkos sąlygomis būtina naujai organizuoti Vartotojų koope-
racijos veiklą, pertvarkyti valdymo struktūrą, organizuoti veiklą rinkodaros principais. 

Kooperacijos įmonės, siekdamos tobulinti savo veiksmingumą, turi didinti 
produkcijos ar paslaugų vertę. Padidinus vertę, ji tampa konkurencinga rinkoje; 
tokiu būdu kyla ir veiklos efektyvumas. 

Kooperacijos įmonės valdymą sudaro įvairios tarp savęs susijusios veiklos 
rūšys: planavimas, organizavimas, vadovavimas, kontrolė. Tokią veiklą paprastai 
lemia laikas ir žmonių santykiai. 

Šiuo metu būtina diegti šiuolaikinius valdymo metodus, ypač svarbu gerinti 
atsiskaitymo su pirkėjais būdus, jų operacijas perduoti mažmeniniam valdymui. 

Esant dabartinėms konkurencijos sąlygoms kooperacijos įmonės, siekdamos 
sėkmingos veiklos, turi mokėti valdyti didelį komercinės informacijos srautą, ana-
lizuoti rinkoje vykstančius procesus. 

Pagrindiniai keliai į mažmeninės rinkodaros viršūnę yra prekių ir parduotuvių 
valdymas. Prekių valdymo pažangą lemia praktikanto, vadybininko padėjėjo, sky riaus  
vadovo ir parduotuvės vadovo veikla. Pirkėjams pirmiausia rūpi prekių asorti mentas 
ir reklama, o skyriaus vadovų kompetencijoje – darbo jėgos valdymas ir paskirstymas. 

Pirkėjų yra daug. Jie yra pasiskirstę pagal poreikius, pirkimo būdus, todėl kiek - 
viena įmonė turi nustatyti tokias rinkos dalis, kurios poreikius gali geriausiai patenkinti. 
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