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DAIKTŲ ISTORIJOS

Šimtmečio parodoje – Kretingoje gaminti mediniai žaislai

Šių metų liepos 13–spalio 14 dienomis Lietuvos dailės muziejaus Nacionalinėje galerijoje vyks paroda „Daiktų istorijos“, skirta Lietuvos
dizaino istorijai. Joje numatoma eksponuoti per pastaruosius 100 metų Lietuvoje sukurtus įsimintiniausius pramonės ir unikalaus dizaino
objektus. Parodoje bus pristatyti ir Kretingos muziejaus eksponatai – įmonės „Akmena“ gaminti mediniai žaislai.
Kretingos baldų įmonės istorija prasideda prieškarinėje
nepriklausomoje Lietuvoje 1936
metais. Pirmąją baldų įmonę,
tada vadinta baldų dirbtuve (fabrikėliu) pastatė baldžius Aleksandras Salys.
Jis gimė Pakutuvėnų kaime
Plungės rajone, ūkininkų Kazimiero ir Ievos Salių šeimoje.
Kariuomenėje baigė baldžiaus
mokslus ir gamino baldus ūkininkams. Kretingoje pasistatė namelį, vėliau Gėlių gatvėje
– baldų dirbtuves. Šioje baldų
įmonėje buvo įkurta ir siuvykla,
nes A. Salio žmona Petronėlė
(Zubielaitė) baigė siuvimo kursus Klaipėdoje, siuvo drabužius
kretingiškiams.
Baldų dirbtuvė turėjo tik vieną
baldų cechą, kuriame buvo mašinų ir stalių skyriai. Tuo metu
įrengimų buvo labai mažai – savos gamybos išilginio pjovimo
staklės, vienos obliavimo staklės
ir nedidelio pajėgumo džiovykla. Įmonėje nuolat dirbo 7–10
darbininkų. Daugiausia gaminti
įvairūs gaminiai buičiai, baldai.
1940 m. A. Salys su šeima ir
seserimi Ona 15 metų buvo ištremtas į Sibirą. Baldų dirbtuves
sovietų valdžia nacionalizavo.
Žmona iš Sibiro grįžo keleriais
metais už vyrą anksčiau. A. Salys mirė 1987 metais. Apie 1990
m. Salių vaikai atgavo apleistą
buvusį įmonės pastatą, 2014 m.
jį pardavė.
*
Nuo 1941 m. birželio A. Salio
baldų dirbtuvių bazėje įsikūrė
Kretingos baldų dirbtuvė „Akmena“, kuri iki 1944 m. gruodžio dirbo su prastovomis, nes karo metu
trūko darbo jėgos bei žaliavų.
1957 m. buvo pradėta sparčiai plėsti baldų gamybą. Baldų
įmonėje pastatytas naujas gamybinis korpusas, kurio naudingas
gamybinis plotas du kartus viršijo iki tol buvusį. Buvo įrengta
atskira katilinė, džiovyklos, sandėliai gatavai produkcijai. Virkštininkų kaime (dabartinė AB
„Akmena“ teritorija Vydmantų
k.) buvo pastatyta katilinė, kurios pajėgumas buvo 1 milijonas
plytų per sezoną. Čia pastatytas ir naujas korpusas kokliams
gaminti, įrengti presai, privesta
elektra. Iš esmės pasikeitė rūbų
siuvimo cechas, kuris buvo mechanizuotas, pastatyta 14 naujų
siuvimo mašinų.
1962 m. spalio 31d. buvo
įkurta Kretingos baldų įmonė
„Akmena“. Ją tuo metu sudarė 4
cechai: baldų, liaudies meno gaminių, siuvimo ir koklinė. Tuo
metu stalių ceche gamintos pusminkštės teatrinės, auditorinės
kėdės bei kiti stalių gaminiai;

Kretingos liaudies vartojimo gaminių įmonėje (LVGĮ) „Akmena“ gaminti žaislai traukė vaikų dėmesį. 1978 metai.

„Akmenos“ žaislų cecho brigadininkas Stanislovas Paukštys. 1980 metai.

liaudies meno gaminių ceche –
mediniai suvenyrai, kaklo juostos, šalikai; siuvimo ceche – vatiniai čiužiniai, specialūs darbo
drabužiai; koklinėje – neglazūruoti kokliai.
„Akmenos“ baldų ceche pagamintos kėdės daug metų puošė
ne tik naujuosius Vilniaus, Kauno, Klaipėdos kino teatrus. Jos
buvo siunčiamos į Maskvą, Leningradą, Kijevą, Minską, buvo
skirtos viešbučiui „Maskva“, Kijevo sporto rūmams, Leningrado mokslinių institutų posėdžių
salėms ir dešimtims mokyklų.
1962 m. bendrosios produkcijos
apimtis sudarė 741 tūkst. rublių
per metus.
1964 m. baldų ceche pradėti
gaminti mediniai žaislai, kurie
buvo gaminami iki 1996 metų.
Rekonstravus koklinę, žaislų
gamyba buvo perkelta į Virkštininkų kaimą.
Pirmasis medinis žaislas buvo
„Traukinukas“ (1964 m.), vėliau
pradėti gaminti „Geležinkelio

stotis“, „Kolūkis“.
Įmonėje veikė ir liaudies gaminių cechas, kuriame gamintos
įvairios gintaru puoštos dėžutės,
klumpaitės, statinaitės.
Nuo 1971 m. sausio 1 d. liaudies gaminių cechas buvo prijungtas prie naujo cecho Plungės
lentpjūvėje. Tuo metu Kretingos
baldų įmonę sudarė 4 cechai:
baldų, žaislų, siuvimo ir Plungės
lentpjūvė.
1974 m. rugpjūtį Plungės cechas tapo Skuodo virvių fabriko
dalimi.
Septintame ir aštuntame dešimtmečiuose apie Kretingos
liaudies vartojimo gaminių
įmonę (LVGĮ) „Akmena“ rašė
respublikiniai laikraščiai, jos
vardas skambėjo televizijos laidose, nes mediniai žaislai buvo
spalvingi ir geros kokybės. Jie
eksportuoti net į Japoniją, Suomiją, Vokietiją, Švediją.
Vėliau, 1990–1991 metais,
kai netikėtai nutrūko užsienio
užsakymai, prasidėjo reformos

www.svyturiolaikrastis.lt

ir blokados, buvo atleista dalis
darbuotojų, sumažinta administracija, o kai kuriems darbuotojams teko persikvalifikuoti.
Antras „Akmenos“ pakilimas prasidėjo nuo 1992 m.,
kai pati bendrovės administracija, be „Litimpekso“ ir ministerijų pagalbos, ėmė ieškoti
tiesioginių ryšių su užsienio
firmomis ir kitais užsakovais
iš Vokietijos, Norvegijos, Švedijos, Danijos. Pagrindinė produkcija – žaislai – buvo skirta
užsieniečiams, tačiau įmonė
neužmiršo ir savo gyventojų,
atidarė firminę parduotuvę
Kretingoje.
1994 m. liepos 12 d. valstybinė
liaudies vartojimo gaminių įmonė (LVGĮ) „Akmena“ perregistruota į akcinę bendrovę (AB)
„Akmena“.
1995 m. birželio–liepos mėn.
AB „Akmena“ buvo privatizuota, jos produkcija vietinėje
rinkoje imta prekiauti per UAB
„Klaipėdos baldų prekyba“
tinklą.
1995 m. AB „Akmena“, viena pirmųjų Lietuvoje, pradėjo
bendrauti su Švedijos koncernu
„IKEA“. Tais metais bendrovėje
pradėti gaminti vaikams skirti
baldai. Tai, galima sakyti, buvo
trečiasis įmonės pakilimo etapas, nuo tada bendrovė pamažu
pradeda didinti įvairių baldų iš
medžio gamybą, tuo pačiu atsisakydama medinių žaislų gamybos. Baldai gaminami iš Lietuvoje užauginto beržo. Bendrovės
mediena apdirbama nuo rąsto
iki baldo.
1997 m. bendrovėje veikė 2 cechai: medienos cechas ir siuvimo
cechas. 95 proc. siuvimo cecho
produkcijos – darbo rūbai, kita
– medžiaginė dalis – pačių ga-

minamai medinei produkcijai.
Medienos cecho gaminiai – natūralios medienos lentynos, stelažai, šviestuvai. Siekiant didinti
pardavimą, 1997 m. bendrovė
investavo apie 450 tūkst. litų: įsigytos naujos staklės, įrengimai,
6 džiovyklos, atnaujinta katilinė,
rekonstruotas vienas iš cechų.
1998 m. į gamybą bendrovė investavo dar 200 tūkst. litų.
Nuo 1999 m. gegužės 1 d. bendrovė uždarė siuvimo cechą,
esantį Gėlių gatvėje Kretingoje,
visa bendrovės administracija
persikėlė į medienos apdirbimo
cechą Vydmantų kaime, kur buvo
koncentruojamos investicijos ir
gamyba. 1999 m. AB „Akmena“
įsigijo ir sumontavo gaterį, keturpuses obliavimo stakles, 2 gręžimo stakles, rekonstravo katilinę,
džiovyklas. Katilinės ir džiovyklų
rekonstrukcija leido itin sumažinti elektros energijos sąnaudas.
Tuo metu bendrovės produkcija
buvo eksportuojama į Prancūziją, Vokietiją, Belgiją, Švediją,
Kanadą, JAV, Angliją, todėl bendrovė nepajautė Rusijos krizės
padarinių.
2000 m. įmonė rekonstravo vidines medienos džiovyklas, įsigijo skydų klijavimo
karštuoju būdu presą. Naujoji
technologija suteikė galimybę gaminti įvairesnio asortimento ir stambesnių gabaritų
produkciją.
2001 m. pastatytas sandėlis,
praplėstos gamybinės patalpos,
rekonstruotos lenkiškos džiovyklos. Naujai pastatytame 800
kv. metrų angare buvo sumontuoti gateriai, įrengta vieta pagalbinėms medžiagoms sandėliuoti. Šalia angaro įrengta apie
1 000 kv. metrų lentų rūšiavimo ir laikymo aikštelė. Baigta
montavimo baro rekonstrukcija – vietoje buvusių nedidelių
kambarėlių įrengtos erdvios
patalpos, paklotos naujos technologijos polimerinės grindys,
mažinančios dulkėtumą, įrengtas naujas apšvietimas. Rekonstruota dažykla, įdiegtos naujos
technologijos: galingi ventiliavimo įrengimai, našios dažymo
kameros, džiovinimo tunelis su
konvejeriu. Džiovyklos modernizavimui skirta apie 100 tūkst.
litų.
Plečiant gamybą 2001 m.
įrengtos 3 papildomos vidinės
medienos džiovyklos, metų pabaigoje pradėjo veikti medienos
išilginio klijavimo linija. Gaminių sąrašą papildė lovos.
2004 m. „Akmena“ pagamino
baldų beveik už 15 mln. Lt. Tai
didžiausios pardavimų apimtys
per visą AB „Akmena“ veiklos

Švyturio laikraštis

(Nukelta į 6 p.)

Švyturys

6

2018 m. balandžio 28 d., šeštadienis

Šimtmečio parodoje – Kretingoje gaminti mediniai žaislai
(Atkelta iš 5 p.)

laikotarpį. Beveik visa įmonėje pagaminta produkcija buvo
skirta eksportui.
2002 m., įgyvendinant ilgalaikę investicijų programą, buvo
įsigytos trys atskiros tarpinio
šlifavimo, gręžimo, galandinimo staklės, pajungta kalibravimo-šlifavimo linija, pasirašyta
sutartis pirkti programuojamas
medienos apdirbimo stakles
„Optimat“. Investicijomis siekiama šalinti siauruosius gamybos technologijų procesus,
kurie neleido masiškai gaminti didesnių gabaritų skydinių
baldų.
Bendrovė didžiuojasi dideliu būriu savo darbuotojų, kurių darbo stažas – nuo 20 iki
40 metų, tai Pranas Petrauskas,
Povilas Vasiliauskas, Irena Pečiulienė, Rimantas Slavinskas,
Elena Ramonienė, Onutė Turauskienė, Povilas Ignotas, Birutė Steponavičienė.
2003 m. bendrovėje buvo
sumontuota nemažai modernios medienos apdirbimo
įrangos: keturpusio obliavimo
staklės „Weining“, išilginio
pjovimo staklės „Raiman“, paviršių šlifavimo staklės. Investicijos sudarė daugiau kaip 1,5
mln. Lt.
Siekiant koncentruoti SBA
baldų grupei priklausančių
įmonių (tarp kurių yra ir AB
„Akmena“) veiklą, 2003 m.
UAB „SBA baldų kompanija“
perėmė AB „Akmena“ rinkodaros, pardavimų bei produktų kūrimo funkcijas. Tais pačiais metais bendrovėje buvo
diegiama verslo valdymo ir
apskaitos sistema, jungianti
visas SBA koncerno grupės

„Akmenos“ siuvimo cecho siuvėjos. 1980 metai.

įmones.
2003–2004 m. daugiau negu
2 mln. litų bendrovė investavo į
10 sublokuotų austriškų „Muhlbock“ firmos medienos džiovyklų. Naujosiose džiovyklose
automatizuota visa lentų džiovinimo technologija – automatiškai reguliuojama temperatūra,
drėkinamos, vėdinamos lentos.
Vienoje džiovykloje per mėnesį
paruošiama 80–90 kubinių metrų sausos medienos baldams
gaminti, dešimtyje – per 800 m.
kub. lentų.
2005 m. 95 proc. bendrovės
produkcijos sudarė įvairių baldų

iš medienos masyvo eksportas.
Dešimtadalį produkcijos sudarė
medienos detalės, kurias bendrovė tiekė giminingoms baldų
gamybos bendrovėms: „Klaipėdos baldai“, „Šilutės baldai“,
„Kauno baldai“.
Nuo 2006 m. bendrovės gaminamų „country“ stiliaus baldų
– lovų, spintų ir spintelių, stalų
ir staliukų, komodų ir lentynų
– buvo galima įsigyti salonuose
„SBA idėjos namams“.
2007 m. buvo įsigytos dar
vienos automatinės keturpusio
obliavimo, automatinės išilginio pjovimo staklės, defektų iš-

pjaustymo linija.
Investicijos labai padidino
darbo našumą, nuo trijų pamainų buvo pereita prie darbo
dviem pamainomis.
2007 m. bendrovėje dirbo per
200 žmonių, iš kurių 80 proc.
– moterys. Tai lėmė ne tik demografinė bei socialinė regiono specifika, bet ir bendrovės
produkcijos specifika, reikalaujanti didelio kruopštumo ir
atidumo. Darbuotojų pagrindą
sudarė Kretingos ir Vydmantų
gyventojai.
2008 m. bendrovėje buvo gaminama daugiau kaip 30 pava-

dinimų baldų. Jų asortimentas
nuolat papildomas, atnaujinamas. 2009 m. buvo įsigytas našus, aplinkosaugos reikalavimus
atitinkantis purškimo automatas bei dažytų gaminių džiovinimo kamera.
2008 m. rugsėjo 5 d. pagrindinis AB „Akmena“ akcijų paketas parduotas UAB „Akmena
invest“.
2017 m. AB „Akmena“ įmonėje dirbo 190 darbuotojų. Gamybos plotas – 3500 kv. m.
Šiuo metu bendrovė gamina
klasikinio ir šiuolaikinio stiliaus baldus: svetainės, miegamojo, vaikiškus baldus, lovytes,
virtuvinius stalus, kėdes, įvairios paskirties lentynas, kavos
stalus, kėdes, batų dėžes, komodas, baldų komponentus.
Gamybai naudojamas beržo
masyvas. Gaminiai gali būti lakuoti, beicuoti, dažyti bei aliejuoti. Daugiau nei 90 proc. produkcijos bendrovė eksportuoja
į Skandinaviją, kitas Europos
šalis.
AB „Akmena“ vadovais dirbo: 1974–1994 m. – Algirdas
Raubickas, 1994–1995 m. – Vytautas Balčiūnas, nuo 1995 m.
spalio 2 d. iki 1995 m. gruodžio
7 d. – Gretutė Koščicienė, 1995–
1996 m. – Zenonas Maulius,
1996–1998 m. – Edmundas Motuzas, 1998 –2005 m. – Albertas
Žemaitis, 2005–2006 m. – Ramūnas Morozas, 2006–2008 m.
– Vitalija Nomgaudienė. Nuo
2008-ųjų bendrovei vadovauja
Dangiras Samalius.
Aurelija Danguolė GEDGAUDIENĖ
Kretingos muziejaus
vyr. muziejininkė-istorikė

Išrinkta saugiausia rajono ikimokyklinė įstaiga
(Atkelta iš 2 p.)

atsakyti į klausimus, įrodyti, kad
yra saugiausios ikimokyklinės įstaigos atstovai. Daug gerų emocijų ir sėkmės linkėjo ir „Žilvičio“
direktorė Birutė Ėvaltienė.
O drąsos įkvėpė ir linksmai nuteikė netikėtai į salę paspirtuku įsiveržęs ir visiems trauktis iš kelio reikalavęs Nežiniukas (auklėtoja Vilma
Balsevičienė). Neklaužadą sustabdę
renginio šeimininkas Šviesoforas
(auklėtoja Laimutė Vasiliauskienė)
ir policijos bei vaikų draugas Amsis
jam patarė jungtis prie konkurso
dalyvių ir iš jų išmokti Kelių eismo
taisykles, kad žinotų, kaip saugiai
elgtis kelyje.
Susumavus policijos vykdytos
prevencinės priemonės, komandų
prisistatymo, sportinės rungties,
teorinio bei praktinio žinių patikrinimo rezultatus paaiškėjo, kad saugiausia rajono ikimokyklinė įstaiga
yra Kurmaičių pradinė mokykla.
Jos komanda: Vytautė Petrauskaitė, Andrėja Mikašauskaitė, Kamilė
Unžytė, Leonas Alčauskas ir Do-

Išdykėliui Nežiniukui kelią pastoję Šviesoforas ir Amsis pakvietė jį iš
konkurso dalyvių pasimokyti, kaip reikia saugiai elgtis kelyje.

Dalyviams teko parodyti, kaip teisingai jie moka eiti per perėją.

mas Venckus su priešmokyklinio
ugdymo pedagoge Diana Mockiene
Kretingai atstovaus gegužės 10 dieną vyksiančiame Klaipėdos apskrities konkurse, kur dėl teisės vadintis

vivaldybės Švietimo skyriaus ir policijos komisariato įsteigtais prizais.
„Norime padėkoti visoms ugdymo įstaigoms, kurios dalyvavo
konkurse, kurioms rūpi vaikų sau-

saugiausia apskrities ikimokyklinio
ugdymo įstaiga varžysis komandos
iš visų apskrities savivaldybių.
Visos rajono konkurse dalyvavusios komandos apdovanotos Sa-
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gumas, o „Žilvičio“ bendruomenei,
darželio direktorei – už šiltą ir svetingą priėmimą, konkursui suteiktas patalpas, jų paruošimą užduotims“, – sakė komisijos nariai.
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