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Rasa Janulevič iūtė

Apie knygą

Dabartinės baldų gamybos įmonės UAB „Venta LT“ istorija 
prasidėjo tarpukaryje. Įmonės veiklos pradžia sietina su 1925 
ir 1931 metais, jos pirmtakais vadinami Mosiejus (Mozė) Raikas 
ir Joselis (Juozas) Rodas1. 1925 metais Šiauliuose veikė baldų 
dirbtuvė ir verstasi jų prekyba, o 1931 metais duotas leidimas 
veikti M. Raiko ir J. Rodo Rūdės g. 23 pastatytam baldų gamybos 
fabrikui „Rūdė“. Nors abi datos, regis, tinka įmonės sukaktims 
minėti, atskaitos data pasirinkti 1931-ieji. 

Įmonės 50-metis minėtas 1981 metais. Prie pagrindinio Bal-
dų gamybinio susivienijimo „Venta“ (toliau – „Venta“) korpuso 
(dabar – UAB „Venta LT“ (toliau – „Venta LT“), Jono Basanavi-
čiaus g. 69, buv. Taikos g. 69) darbuotojai, ventiečiai, pasodino 
ąžuoliuką. Šis minėjimas buvo didelė šventė. Tai liudija ąžuoliu-
ko sodinimo akimirkų nuotraukos. Vėliau greta ąžuolo pasodinti 
dar du, skirti žmonėms, prisidėjusiems prie sėkmingos įmonės 
veiklos – vyriausiajam inžinieriui Antanui Tartilui ir jo pavaduo-
tojui, inžinieriui-mechanikui, technikos direktoriui Povilui 
Algimantui Bujevičiui [1–5 il.]. 

1 Kraštotyros darbuose bendrasavininkių Raiko vardas rašomas Moisie-
jus, Rodo – Joselis. Aistės Dičkalnytės disertacijoje nurodyti kiti vardai: 
Raikas – Mozė, Rodas – Juozas. Žr. Aistė Dičkalnytė, Baldininkystė Lietuvoje 
1918–1940 metais: unikalaus ir pramoninio dizaino sąveika, daktaro diser-
tacija (Vilnius: Vilniaus dailės akademija, 2018), 79. 

1. „Ventos“ korpuso fasadas, papuoštas dailininko 
Vaclovo Zigmanto pano. 1981. „Ventos LT“ archyvas

2. Ventiečiai prie pasodinto ąžuolo. 1981 11 18. 
„Ventos LT“ archyvas

3. Pranas Savickas ir Jokimas Baranauskas 
prie 1981 metais minint įmonės 50-metį 
pasodinto ąžuolo. V. Volodkos nuotr. 
„Ventos LT“ archyvas
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„Ventos“ darbuotojų sodintas ąžuolų parkas (vadintas Darbo 
veteranų parku) ošia ir buvusioje jų poilsiavietėje „Bijotė“. Čia 
ąžuolai, siekiant pagerbti ilgamečius darbuotojus, pradėti sodin-
ti 1986 metais, minint Šiaulių įkūrimo 750-ąsias metines, Miško 
darbuotojų dieną. Pirmuosius ąžuolus pasodino „Ventos“ direk-
torius Liudvikas Stankus, taip pat Pranas Savickas, Julija Petrai-
tienė ir kiti darbuotojai2 [6–10 il.]. 

2019 metais „Ventos LT“ prieigose buvo pastatyta įmonės lo-
gotipo fragmentu karūnuota dėmesį traukianti didelė kėdė. Tai –

padėka įmonės darbuotojams už indėlį kuriant ir plėtojant įmo-
nės veiklą, priminimas sau, kokie tvirti ir dideli mes užaugome. 
Kėdės tvirtumas simbolizuoja sėkmingą UAB VENTA LT 10-ies 
metų gyvavimo laikotarpį ir tęsia 1931 m. įkurtos kėdžių ir stalų 
baldų įmonės tradicijas3. 

2 Irena Rudzinskienė, „Darbo veteranų parkas“, Raudonoji vėliava, 207 (9945) 
(1986-10-17): 2.

3  „Kėdė 10 gimtadienio proga“, Venta LT, paskelbta 2019 m. gegužės 8 d., 
žiūrėta 2022 m. gegužės 5 d. http://www.venta.lt/news/100/8/Kede-10-gim-
tadienio-proga.html.

4. „Ventos“ darbuotojai įmonės 50-mečio šventėje. 1981. 
„Ventos LT“ archyvas

5. „Ventos“ 50-mečio renginys. Iš dešinės: 
Audronė Jakienė, Liudvikas Stankus, 
Antanas Žlabys, Lietuvos TSR baldų ir 
medžio apdirbimo pramonės ministras 
Kazimieras Miniotas. 1981. J. Siliūnaitės 
nuotr. „Ventos LT“ archyvas

6. Direktorius Liudvikas Stankus ir Medici-
nos punkto felčerė Nijolė Čeplinskienė 
būsimajame ąžuolų parke „Bijotė“ prieš 
ąžuolų sodinimą 1986 m. rugsėjo 20 d. 
V. Volodkos nuotr. „Ventos LT“ archyvas

7. „Bijotėje“ sodinamas ąžuolų parkas. 
Iš kairės: Kazimieras Butautas, Pranas 
Savickas. 1986. J. Siliūnaitės nuotr. 
„Ventos LT“ archyvas

8. Nauji ąžuolai „Bijotėje“. 
1987. V. Volodkos nuotr. 
„Ventos LT“ archyvas
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***
Rengiant knygą remtasi „Ventos LT“ archyve esančiais met-

raščiais – kraštotyros darbais. Tekste juos nurodant kaip šaltinį 
 turima minty būtent šioje įmonėje saugomi dokumentai. Nors 
toks jų pavadinimas gali klaidinti, nei jie, nei įmonė, pavadinta 
„Venta“, 1974 metais įkūrus baldų gamybinį susivienijimą, nei 
jos tarpukario priešistorė tiesiogiai nesiejama su 1919 metais 
Šiauliuose įsteigta baldų ir kitų gaminių akcine bendrove „Venta“ 
(Medžio pramonės lentpjūvių ir statybos bendrovė), kuri III de-
šimtmetyje išplėtojo veiklą, turėjo fabriką ir lentpjūvę Šiauliuo-
se (buv. Kareivinių g. 9), bei filialą Kaune (Aleksote prie Nemu-
no)4. Ši akcinė bendrovė, kaip rašoma reklaminiame spaudinyje, 
buvo „Pirmasis Lietuvoje medžio dirbinių fabrikas, aprūpintas 
džiovykla, daugeliu mašinų ir aparatų“5, atliko darbus statybų, 
bažnytiniame, ūkio mašinų, lentpjūvių skyriuose, taip pat 
meblių (t. y. baldų) skyriuje, kuriame gaminti stalai, spintos, 

4 Apie akcinę bendrovę „Venta“ žr. Dičkalnytė, Baldininkystė Lietuvoje 
1918–1940 metais: unikalaus ir pramoninio dizaino sąveika, 70.

5 Akcinė medžio pramonės lentpjūvių ir statybos b-vė „Venta“: Šiauliai, Kaunas, 
informacinis leidinys, Šiauliai: spaustuvė „Titnagas“ [s. a.]; epaveldas. 
Paskelbta 2011 m. sausio 12 d. https://www.epaveldas.lt/object/record-
Description/SAVB/C150000142990.

9. „Bijotės“ ąžuolų parke ruošiamasi sodinti ąžuoliuką buvusiam 
direktoriui Adolfui Butkui atminti. Ąžuoliuką neša (iš dešinės): 
Adolfina Butkutė-Mickienė, Irena Rudzinskienė ir Mykolas Mažeika. 
1987. V. Volodkos nuotr. „Ventos LT“ archyvas

10. Ąžuoliukas buvusiam 
direktoriui Adolfui Butkui 
atminti. Jį sodina (iš kairės): 
Vytautas Pliuščikas, Danielius 
Balčiūnas, Irena Rudzinskienė, 
Adolfina Butkutė-Mickienė, 
Mykolas Mažeika. 1987. 
V. Volodkos nuotr. 
„Ventos LT“ archyvas

11. Kraštotyros grupės „Jovaras“ nariai 
svečiuose pas kraštotyrininką-muziejininką 
Adomą Petrauską Uoginių kaime Kupiškio 
rajone. 1981. „Ventos LT“ archyvas

12. „Ventos“ kraštotyros grupės ženklas
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lovos, mokykliniai suolai; jis įrenginėjo ir vaistines, parduotu-
ves, biurus ir kitas patalpas6. 

Kraštotyrininkų grupė „Ventoje“ buvo įkurta 1978 metais 
[11 il.]. 1980 m. sausio 12 d. minint poeto Jovaro (Jonas Krikščiū-
nas-Jovaras) 100-ąsias gimimo metines, jai buvo suteiktas „Jova-
ro“ vardas [12 il.].7 1986 pasirodė 25 metų ventiečių kraštotyri-
ninkų veiklą apibendrinantis leidinys „„Ventos“ kraštotyrininkų 
darbai“ [13 il.].8 Organizacija vienijo 15 narių, jai vadovauti 
išrinkta taryba – „Ventos“ vyriausiuoju konstruktoriumi dirbęs 
Danielius Balčiūnas [14 il.], vyriausioji ekonomistė Irena Ru-
dzinskienė, Kadrų skyriaus viršininkė Eugenija Juknevičienė9. 
I. Rudzinskienė, įmonės kraštotyrininkų veikloje dalyvavusi 
nuo pat pradžios, „Jovaro“ kraštotyrininkų grupei vadovavo 
1987–1990 metais. Ji parengė per 350 kraštotyros darbų, organi-
zavo kraštotyros darbų parodas, rengė kraštotyros darbų kata-
logus, sudarė genealoginių medžių. Jos darbai saugomi įvairių 
bibliotekų archyvuose. 2019 metais I. Rudzinskienė tapo Gabrie-
lės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ 
laureate už savanoriavimo kultūros sklaidą Lietuvoje10. 

Kraštotyros darbuose esantys kraštotyrininkų grupės darbų 
aprašai rodo, kokia plati buvo jų veikla ir kiek daug turėta entu-
ziazmo. Rengti ne tik kraštotyros darbai, bet ir vykdyta kita švie-
čiamoji veikla. 1978–1981 metais jų parengta informacija spaus-
dinta įmonės laikraščio „Ventietis“ ( jo 10-metis paminėtas 1987, 
prieš tai leistas sienlaikraštis „Baldininkas“)11 skiltyje „Gintaro 
kraštas“, rinktos apie įmonę spaudoje pasirodžiusios publikaci-
jos, lankyti ilgamečiai darbuotojai ir užrašyti jų atsiminimai, 

6 Ibid.
7 J. Laurinavičius, „Paskleista ventiečių patirtis“, Raudonoji vėliava 20 (10016) 

(1987-01-29): 2.
8 „Ventos“ kraštotyrininkų darbai, sudarė Irena Rudzinskienė, Juozas Šorys 

(Vilnius: Lietuvos TSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugija, 1986).
9 Laurinavičius, „Paskleista ventiečių patirtis“, 2 in „Ventos“ kraštotyrininkų 

darbai, 5–6.
10  Virtuali paroda. Gabrielė Petkevičaitė-Bitė. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės 

atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ laureatai“, Panevėžio apskrities 
Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, paskelbta 2009 m. rugsėjo 18 d. 
https://paneveziokrastas.pavb.lt/virtuali-fotoparoda/gabriele-petkevicaite-
bite-2/gabrieles-petkevicaites-bites-atminimo-medalio-tarnaukite-lietuvai-
laureatai/.

11 Irena Rudzinskienė ir Dainora Vaičiulienė, „Šiaulių baldų gamybinio 
susivienijimo „Venta“ metraštis II (1987)“. Kraštotyros darbas, Šiauliai, 
1988, 343–344.

kaupta medžiaga apie baldininkus, kraštotyros grupės stende 
„Kraštotyra“ skelbtas Šiaulių kultūros paminklų sąrašas, orga-
nizuota šios grupės ekskursijos (Adomo Mickevičiaus kūrybos 
takais, Kupiškio rajono kultūros paminklai ir kt.), susitikimai 
(pvz., su poeto Jovaro sūnumi Giedriu Krikščiūnu), ventiečių 
ekskursijos12. 

Ventiečių iniciatyva 1988 metais buvo įsteigtas kraštotyri-
ninkų darbą įvertinantis „Mikelio“ prizas. Ši liaudies meistro 
medžio drožėjo Felikso Vargono knygnešio skulptūrėlė pirmą 
kartą įteikta kraštotyrininkei Birutei Knizikevičienei 1989 metais 
„Ventos“ salėje13. Ateinančiais metais, pateikus Šiaulių kraštoty-
ros draugijai, „Mikeliu“ buvo įvertinta Irenos Rudzinskienės 
veikla, o Danielius Balčiūnas prizą pelnė 1995 metais. 

Kraštotyros darbuose – daugybė dokumentų. Jie gali būti 
aktualūs įvairiais aspektais: sudominti tyrėjus, nagrinėjančius 
socialinių, ekonominių procesų kaitą; gana išsamūs statistiniai 
duomenys atskleidžia darbuotojų skaičių, jų išsilavinimą, 
pasiskirstymą pagal lytį ir tautybę, darbo užmokestį, taip pat 
kitus – įmonės valdymo struktūros, gamybinių fondų vertės, 
darbo našumo, turimos įrangos – rodiklius.

12 Danielius Balčiūnas, „Šiaulių baldų gamybinis susivienijimas „Venta“. 
V knyga (1976–1980)“. Kraštotyros darbas, Šiauliai, 1981, 145–146.

13 Irena Rudzinskienė, „BGS „Venta“ – Šiauliai. Kultūrinių renginių kronika“. 
Kraštotyros darbas, Šiauliai, 1990, 10.

13. „Ventos“ kraštotyrininkų darbai, sudarė 
Irena Rudzinskienė ir Juozas Šorys (Vilnius: 
Lietuvos TSR paminklų apsaugos ir kraštoty-
ros draugija, 1986).

14. Vyriausiasis konstruktorius 
Danielius Balčiūnas. 1985. 
J. Siliūnaitės nuotr. 
„Ventos LT“ archyvas
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I. Rudzinskienė, D. Balčiūnas aktyviai bendradarbiavo su 
spauda. Jų parašyti įmonės istorijos apžvalgai aktualūs straips-
niai, pravertę mūsų tyrimui, buvo skelbiami Šiaulių laikraštyje 
„Raudonoji vėliava“. 

Svarbus šaltinis, papildęs kraštotyros darbų apžvalgą – Liud-
viko Stankaus 2020 metais išspausdinta atsiminimų knyga sim-
boline antrašte Neišnykim14. Tai autentiškas ir nuoširdus pasako-
jimas apie įmonę, kuri buvo ne tik daugelio šiauliečių darbovie-
tė, bet ir bendrystės, kasdienių vargų ir džiaugsmų vieta. Knyga 
pradedama tokiais žodžiais: 

Senieji ventiečiai, kurie plėtė ir garsino savo įmonę, su nostalgi-
ja prisimena ją. Dažnai gatvėje ar kitur sutikti buvę bendradar-
biai manęs klausia, kaip ten naujojoje „Ventoje“? GS „Venta“ 
mums yra jaunystėje praleistos dienos, karjeros vingiuotas ke-
lias, daugeliui – vienintelė darbovietė, dirbta neskaičiuojant 
valandų. Ar galima tai pamiršti?15 

Autorius apžvelgia sudėtingus administracinio darbo vingius, 
šiltai mini darbuotojus entuziastus – vyriausiąjį inžinierių Anta-
ną Tartilą, ekonomistę ir kraštotyrininkę Ireną Rudzinskienę, 
vyriausiąjį konstruktorių ir kraštotyrininką Danielių Balčiūną, 
vyriausiąjį technologą Edmundą Jonaitį, bibliotekininkę ir akty-
vią saviveiklininkę Reginą Bujevičienę, technikos direktorių 
Povilą Algimantą Bujevičių, cecho viršininkus Vytautą Žilėną, 
Vytautą Sirtautą, auksarankį stalių Antaną Ženkų ir kitus. „Ven-
toje LT“ saugomi kraštotyros darbai buvo parengti L. Stankui 
esant direktoriumi, tad tai, kad įmonės istorija užrašyta, yra 
didelis ir jo nuopelnas. 

***
Knygą sudaro pagrindinė dalis, straipsnis bei du priedai. Pa-

grindinėje dalyje „Nuo „Rūdės“ iki „Ventos““ apibendrinta kraš-
totyros darbuose, kuriuos sudarė I. Rudzinskienė, D. Balčiūnas 
ir kiti, užfiksuota įmonės istorija. Jos veikla suskirstyta laikotar-
piais, nurodyti pagrindiniai faktai, paminėti jai vadovavę ir prie 
jos plėtros prisidėję asmenys. Siekiant visapusiškai išgvildenti 
įmonės veiklą, aprašytas ir kultūrinis ventiečių gyvenimas, savi-
veiklos kolektyvai, kiti laisvalaikio užsiėmimai, padėję suburti 
darbuotojus. Straipsnyje „Lietuvos baldų pramonės ir dizaino 

14 Liudvikas Stankus, Neišnykim [s. l.], 2019.
15 Ibid., 3.

aspektai: „Ventos“ kraštotyros darbų duomenys“ išnagrinėti 
įvairūs pramonės plėtotės Lietuvoje ir pramoninio baldų dizaino 
aspektai. Pirmame priede, pasitelkus kraštotyros darbuose16 
esančius duomenis, pateikta chronologinė „Ventoje“ gamintų 
kėdžių diagrama. Ji papildyta vizualia medžiaga – kėdžių nuo-
traukomis, brėžiniais, iliustracijomis iš informacinių leidinių. 
Diagramoje prie metų nurodytas gaminys, paminėtas produkci-
jos sąraše. Pirmą kartą minint gaminį, publikuojama jo iliustra-
cija, tekstas, papildomos iliustracijos, pakartotinai – tik iliustra-
cija. Jei produkcijos sąrašo įrašas neidentifikuotas, greta jo nėra 
iliustracijų ir teksto. Kadangi kraštotyros darbuose gaminių di-
zaineriai nenurodyti, jie identifikuoti remiantis ankstesniais 
tyrimais, atliktais rengiant knygą 10 kėdžių: Lietuvos dizaino 
naratyvai17, lietuviškų baldų kataloguose, leidinyje Lietuviškų 
baldų dizaino kūrėjai 1957–1990: Baldų projektavimo konstravimo 
biuras – profesionalios veiklos židinys18 pateiktais duomenimis. 
Diagrama – ne besąlygiškai tiksli: kai kurie duomenys nustatyti 
kaip tikėtini, spėta, kad vieno ar kito artikulo/projekto numerio 
gaminys sąrašo eilutėje gali atitikti konkretų dizaino objektą. 
Šios diagramos duomenys, technologijų ir dizaino stiliaus ten-
dencijų kaita nagrinėjama knygos straipsnyje. Kadangi diagramo-
je nepateikta duomenų apie kitą įmonės produkciją, papildant 
trūkstamą informaciją, sudarytame antrame priede spausdina-
mos kraštotyros darbuose esančių gaminių sąrašų faksimilės. 

16 Danielius Balčiūnas, „Šiaulių baldų gamybinis susivienijimas „Venta“. 
I knyga (1931–1950)“. Kraštotyros darbas, Šiauliai, 1981, 82, 83, 88, 91, 95; 
idem, „Šiaulių baldų gamybinis susivienijimas „Venta“. II knyga (1951–1960)“. 
Kraštotyros darbas, Šiauliai, 1981, 1, 3, 4, 13, 23, 24, 59, 77, 89, 103, 112; 
idem, „Šiaulių baldų gamybinis susivienijimas „Venta“. III knyga (1961–
1970)“. Kraštotyros darbas, Šiauliai, 1981, 1, 6, 16, 17, 21, 29, 47, 54, 55, 66, 
76, 83, 84; idem, „Šiaulių baldų gamybinis susivienijimas „Venta“. IV knyga 
(1971–1975)“. Kraštotyros darbas, Šiauliai, 1981, 5–7; idem, „Šiaulių baldų 
gamybinis susivienijimas „Venta“. V knyga (1976–1980)“, 93–96; Irena Ru-
dzinskienė ir Dainora Vaičiulienė, „Šiaulių baldų gamybinio susivienijimo 
„Venta“ metraštis I (1985)“. Kraštotyros darbas, Šiauliai, 1986, 71–77; idem, 
„Šiaulių baldų gamybinio susivienijimo „Venta“ metraštis I (1986)“. Krašto-
tyros darbas, Šiauliai, 1987, 64–71; idem. „Šiaulių baldų gamybinio susivie-
nijimo „Venta“ metraštis I (1987)“. Kraštotyros darbas, Šiauliai, 1988, 73, 74.

17 Rasa Janulevičiūtė, 10 kėdžių: Lietuvos dizaino naratyvai (Vilnius: Vilniaus 
dailės akademijos leidykla, 2018).

18 Lietuviškų baldų dizaino kūrėjai 1957–1990: Baldų projektavimo konstravimo 
biuras – profesionalios veiklos židinys, sudarė Vytautas Beiga, Vilija Gerulai-
tienė ir Eugenijus Algimantas Gūzas (Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų lei-
dybos centras, 2013).
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Leidinys iliustruotas nuotraukomis iš „Ventos LT“ archyve 
saugomų kraštotyros darbų. Prie nuotraukų nurodytas archyvas 
ir autoriaus pavardė, jei ji yra šaltinyje. Didžiosios dalies nuo-
traukų autoriai – įmonės vaizdų metraštininkai Janina Siliūnaitė 
ir Vidas Volodka. Kelios nuotraukos – iš Lietuvos centrinio vals-
tybės archyvo. Šiam archyvui vaizdų pateikė su Šiauliais susijęs 
fotografas, ELTOS (Lietuvos telegramų agentūros) fotokorespon-
dentas Antanas Dilys. Šiauliuose jis buvo įkūręs fotoklubą (1966), 
Šiaulių fotografijos muziejų (1973). „Ventos“ darbuotojai ne kar-
tą grožėjosi jo darbais. A. Dilys fotografavo ventiečių „Bijotę“, 
1987 metais įmonėje surengė parodą, kurioje buvo įamžinta 
šioje poilsiavietėje vykusi folkloro šventė „Ant ežerėlio“19.

***
Rengiant leidinį neapsieita be kitų žmonių pagalbos, kon-

sultacijų ir, žinoma, be jų darbų – kraštotyros straipsnių, nuo-
traukų. Tad ši knyga yra bendradarbiavimo rezultatas. Dėko-
ju bendraautoriams ventiečiams Irenai Rudzinskienei ir Danie-
liui Balčiūnui, dizaineriams, kurie padėjo patikslinti duomenis 
ir identifikuoti kūrinių autorius. Už itin vertingus patarimus ir 
pastabas tariu ačiū recenzentėms dailėtyrininkėms dr. Daliai 
Klajumienei ir dr. Karolinai Jakaitei. Ačiū buvusiam „Ventos“ 
direktoriui Liudvikui Stankui. Jo knyga paskatino atsakingai ir 
atidžiai pažvelgti į įmonės praeitį. Dėkoju Broniui Godeliauskui už 
pastangas išsaugoti įmonės istoriją. Ačiū įmonei UAB „Venta LT“ 
už suteiktą paramą ir pasitikėjimą rengiant knygą. Linkiu ven-
tiečiams nugalėti nenugalimas jėgas ir kad jų puoselėjamoje 
įmonėje būtų minimas ne tik pirmas, bet ir ant ras šimtmetis.

19 Irena Rudzinskienė, „Kultūriniai, tradiciniai renginiai, saviveikla II“. 
Kraštotyros darbas, Šiauliai, 1987, 216.
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Įmo nės istorijA „Ventos“ metrAš č iuose: 
nuo „rūdės“ iki  „Ventos“ 

Metraščiuose, kraštotyros darbuose, užfiksuota įmonės istorija, 
kurios svarbiausi faktai aprėpia šešis įmonės veiklos etapus, 
nulemtus sudėtingų politinių situacijų ir gamybos pertvarkymų: 

1. 1925–1940 – gamybos įmonės pirmtakų Moisiejaus Raiko 
ir Joselio Rodo veikla Šiauliuose.

2. 1940–1944 – gamybos įmonės pirmosios sovietizacijos 
ir nacių okupacijos metais. 

3. 1944–1948 – Šiaulių valstybinis baldų fabrikas „Rūdė“ ir 
Medžio pramonės kombinatas antrosios sovietizacijos pradžios, 
pokario laikais. 

4. 1948–1956 – Šiaulių medžio apdirbimo kombinatas. 
5. 1956–1974 – Šiaulių baldų kombinatas.
6. 1974 – Baldų gamybinio susivienijimo „Venta“ įkūrimas. 1.  prAdžiA (1925–1940)

Tarpukaryje Šiauliai tapo svarbiu Lietuvos kultūros, ekonomi-
kos, pramonės ir logistikos centru. Po Pirmojo pasaulinio karo 
mieste daugėjo gyventojų, plėtota kultūrinė terpė – pradėta leis-
ti žurnalus, steigtos gimnazijos, draugijos, 1923 metais įkurtas 
„Aušros“ muziejus, 1931 metais – Valstybės teatro Šiaulių sky-
rius. Šiauliai plėtėsi ir gražėjo – statyti gyvenamieji, adminis-
traciniai, visuomeniniai pastatai, grįstos gatvės, įrengtos aikš-
tės, vestos komunikacijos. Strateginė miesto svarba padidėjo 
1932 me tais, kai geležinkelis sujungė Šiaulius ir Klaipėdą. 
Šiauliuose telkėsi įvairios pramonės šakos. Pasak Arūno Gu-
muliausko,  „tarpukariu Šiauliuose vyravo odų, maisto, teksti-
lės pramonė. Čia dirbo daugiausia šiauliečių“20. Šiaulių apskri-
tyje esant 23 procentams eksploatuojamų Lietuvos medienos 
išteklių21, gana sparčiai vystėsi ir medžio pramonė. Steigtos 
pjautos miško medžiagos apdirbimo ir baldų gamybos įmonės. 

1925 metais Šiauliuose pradėjo veikti Moisiejaus (Mozės) 
Raiko ir Joselio (Juozo) Rodo baldų dirbtuvė22. Rūdės g. 23 savo 
pastatytą „lenktų kėdžių bei minkštų baldų gamybos fabriką“23 

20 Arūnas Gumuliauskas, „Miško ir medžio apdirbimo pramonės sovietizacija 
Šiaulių apskrityje“, Acta humanitarica universitatis Saulensis 13 (2011): 114.

21 Ibid.
22 Ibid.
23 Irena Rudzinskienė, „Medžio apdirbimo ir baldų pramonė Šiauliuose“. 

Kraštotyros darbas, Šiauliai, 1986, 20–21.

Moisiejaus Raiko ir Joselio Rodo baldų 
dirbtuvėje švenčiama tradicinė rudeninė 
elektros šviesos uždegimo šventė. 
„Ventos LT“ archyvas
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pavadino „Rūde“. M. Raikui ir J. Rodui leidimą veikti davė Lietu-
vos Respublikos finansų ministerija 1931 m. liepos 18 d. M. Rai-
kas ir J. Rodas gamino Vienos stiliaus baldus (Vienos kėdes) 
pagal XIX amžiuje itin populiarią Michaelio Thoneto sukurtą 
medžio lenkimo technologiją. Taip pat gaminti minkštieji ir 
korpusiniai baldai. Įmonės istorijos apžvalgai skirtuose krašto-
tyros darbuose minima M. Raiko ir J. Rodo įmonės baldų koky-
bė, darbininkų profesionalumas, amato išmanymas, kokybiškos 
medžiagos („Auksinio beržo“, Karelijos beržo fanera, taip pat 
iš Indijos gabenama dekoratyvi, primenanti karakulio raštus, 
„Pomle“ fanera). 

Kraštotyros darbuose rašoma apie gerą M. Raiko ir J. Rodo 
įmonės reputaciją. Jai įrodyti – pasakojimas apie įmonėje ga-
mintus Gerardo Bagdonavičiaus (1901–1986) baldus. Istorijoje 
atsiskleidžia „Rūdės“ ir jos įpėdinės „Ventos“ sąsajos: 

Kodėl mes, baldininkai, čia minime jį [G. Bagdonavičių. – R. J.]? 
Šiaulių baldų dirbtuvių savininkai Moisiejus Raikas ir Joselis 
Rodas 1931–1932 metais pasistatė baldų dirbtuvę Rudės [Rūdės] 
gatvėje 23. Pagarsėjusi tarp kitų konkurentų baldų dirbtuvė re-
prezentavo Šiaulių baldų pramonę, turėjo geriausius stalius.

Kai Šiaulių dailininkas G. Bagdonavičius darė prezidento 
Smetonos kambariui konkursinius baldus, neabejodamas pasi-
rinko patikimus baldų gamintojus – Raiko-Rodo dirbtuvę, – pa-
sakojo Jonas Gužauskas, – pirmasis pokario metų Šiaulių baldų 
dirbtuvės direktorius.

Šiuos vyriausybinius baldus darėme 3 mėnesius. Buvo sude-
rinta su darbo inspekcija ir leido dirbti viršvalandžius. Brigadoje 
buvome trys staliai: Kensminas Antanas, Baldauskas Kazys ir aš. 
Poliruotojai buvo du: Danielius Juozas ir Eidukaitis Aleksas. Vy-
riausybinių baldų karkasai buvo tuščiaviduriai, nors nuotrauko-
je matome labai masyvius, bet buvo faneruoti ir lengvi. Per fote-
lio sėdynės vidurį ėjo balto Karelijos beržo žaliai dažyta juosta 
su eglute, o pakraščiai buvo ruda fanera. Nugaros rėmas turėjo 
tautinius papuošimus-ornamentus ir žalią eglutę, o pati nugara 
buvo iš rėmo iškišta į priekį ir skydo formos, juodos spalvos. 
 Baldų komplektas susidėjo iš fotelių ir 3 stalų (konkurse daly-
vavo ir kitas dailininkas – Prapuolenis, kurio baldai buvo labai 
panašūs į Bagdonavičiaus, bet padaryti iš ąžuolo masyvo ir 
labai sunkūs).

Kai G. Bagdonavičiaus traukiniu į Kauną nuvežti baldai lai-
mėjo konkurse pirmą vietą, G. Bagdonavičius buvo labai links-
mas ir man davė 10 litų „ant arbatos“. Mums darant baldus 

G. Bagdonavičius kasdien ateidavo į baldų dirbtuvę, o dažnai atei-
davo ir jo motina, kuri, kaip supratau, labai nusimanė dailėje. [...]

Atkūrus tarybinę santvarką Lietuvoje 1940 m. liepos 29 d. 
M. Raiko ir J. Rodo įmonė buvo nacionalizuota ir vėliau, 1940 m. 
gruodžio 27 d. pavadinta valstybine Šiaulių baldų dirbtuve Nr. 1 – 
dabar tai baldų gamybinio susivienijimo „Venta“ [...] 2-asis cechas.

Paskutinį kartą G. Bagdonavičius atsilankė susivienijime, 
Taikos g. 69, 3-iojo cecho korpuse (pastatytame vietoje G. Šera-
finavičiaus buržuazijos metais medinės lentpjūvės) 1985 metų 
rudenį. Kraštotyrininkų surinktoje knygoje „Mūsų svečiai“ ir 
matome foto Janinos Siliūnaitės užfiksuotus momentus – jis 
su žmona kieme, prie statomų naujų korpusų.

1986 m. vasario 6 d. palydėjome dailininką Gerardą Bagdo-
navičių į paskutinę kelionę į Donelaičio gatvėje esančias miesto 
kapines24.
 
 Be M. Raiko ir J. Rodo „Rūdės“, minėtinos ir kitos gamybos 

įmonės. Nors tarpukaryje Šiauliuose veikė daugiau miško me-
džiagos ruošimo, medžio apdirbimo įmonių25, „Ventos“ istorija 
dažniausiai siejama su trimis: 

Izidoriaus Navicko (taip pat – J. Navickis, Navickas) lentpjū-
vė ir malūnas (Taikos g. 23)26 įsikūrė prie turgaus. Dirbo per 

24 Irena Rudzinskienė ir Dainora Vaičiulienė, „Šiaulių baldų gamybinio susi-
vienijimo „Venta“ metraštis II (1986)“. Kraštotyros darbas, Šiauliai, 1987, 
357–358.

25 Gordono lentpjūvė (Kauno g.), Jungailio lenktų kėdžių dirbtuvė (Višins-
kio g. 2), Kvinto baldų dirbtuvė (Vilniaus g. 136), Levito ir Goco kartonažo 
dirbtuvė (Vilniaus g. 203), Levito kartonažo dirbtuvė (Tilžės g. 128), J. Mali-
nausko baldų dirbtuvė (Višinskio g. 13), A. Bilevičiaus baldų dirbtuvė (Til-
žės g. 171, gaminti karstai), Sabaliausko baldų dirbtuvė (Tilžės g. 119, ga-
minti įvairios paskirties baldai: „miegamųjų, salonų ir valgomųjų kamba-
rių garderobai“), baldų dirbtuvė „Šlarafija“ (Varpo g.; 1909 m. Vokietijoje 
įsteigtos įmonės „Schlaraffia“ filialas; gaminti matracai), Petro Jungailio 
lenktų kėdžių dirbtuvė (dirbtuvės įkurtos Rygoje, Šiauliuose – skyrius Sto-
ties g. 14) ir kt. Žr. Rudzinskienė, „Medžio apdirbimo ir baldų pramonė 
Šiauliuose“, 6, 20–26, 28–29.

 A. Gumuliauskas mini, kad tarpukaryje Šiauliuose miško medžiagos ir 
kuro gamybos įmones turėjo Ruvelis Abromavičius, Abraomas Birgeris, 
Dovydas Disleris, Kalmanas Kamenecas, Izaokas Lipšicas, Judelis Mardelis 
ir kiti. Žr.: Gumuliauskas, „Miško ir medžio apdirbimo pramonės sovietiza-
cija Šiaulių apskrityje“, 114.

26 Balčiūnas, „Šiaulių baldų gamybinis susivienijimas „Venta“. I knyga 
(1931–1950)“, 2; Rudzinskienė, „Medžio apdirbimo ir baldų pramonė 
Šiauliuose“, 7–9, 34, 151.
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50 darbininkų. Metinė produkcija 1929 metais – milijonas litų. 
Oficialiai veikti manufaktūrai leista 1931 m. sausio 27 d. su są-
lyga, kad būtų naudojamas tinkamas kibirkščių gesintuvas, iš 
nedegių medžiagų pagaminti laiptai ir kt. I. Navicko betoninis 
dviaukštis malūnas ir medinė lentpjūvė (drožlių cechas (drožli-
nė) su garo katilu, presu drožlėms presuoti, džiovykla, staklėmis 
lentoms pjaustyti, drožlių gamybos staklėmis ir kitais įrengi-
niais) stovėjo greta. III dešimtmečio pabaigoje – IV dešimtmečio 
pradžioje buvo pristatytas trečias malūno aukštas. Pirmame jo 
aukšte stovėjo grūdų valymo mašina, antrame – girnos (pikliaus 
girnos – titnaginės), trečiame buvo rūšiuojami miltai (šveicarų 
gamybos „flancikteriu“), grūdai pilami į girnas. Drožlinė buvo 
uždaryta 1957, o malūnas – 1958 metais. 

G[edimino] Serafinavičiaus (taip pat – Sarafinavičius, Sarofi-
novičius, Šerafinavičius, Šarafinavičius, Šafranavičius) lentpjūvė 
(Taikos g. 69)27. G. Serafinavičius buvo medienos pirklys. Lentas 
jam pjovė ir kitos Šiaulių lentpjūvės (J. Lazdinio ir Bubių). Jam 
priklausė nedidelė, maždaug 30 × 15 m ploto medinė neapšildo-
ma lentpjūvė su apvaliaisiais ir juostiniais pjūklais, obliavimo, 
špuntavimo staklėmis. G. Serafinavičius pardavinėjo lentas. 
Lentpjūvėje gamintos grindinės, sienų lentos, stogų lentelės 
(malksnos), taros lentelės. Vėliau, VIII dešimtmetyje, toje vie-
toje pastatytas „Ventos“ cecho Nr. 1 pastatas.

Lazdinio (taip pat – Lazdinas) lentpjūvė ir malūnas (Tai-
kos g. 81)28. Įmonėje dirbo broliai latviai – Jonas ir Augustas 
Lazdiniai. III dešimtmečio pabaigoje J. Lazdinis, prieš tai dir-
bęs Kanapecko lentpjūvėje, iš jo nusipirkęs įrenginių ir pasis-
tatęs medinę, skardiniu stogu dengtą lentpjūvę, pjovė lentas, 
per  dieną 27–30 m³. Medienos lentpjūvei parūpindavo G. Sera-
fina vičius, kiti ūkininkai. Dirbo apie aštuoniolika pagalbininkų. 
J. Lazdinio malūnas buvo dviaukštis. Antrame aukšte veikė 
jo kontora.

 

27 Rudzinskienė, ibid., 34.
28 Ibid., 34, 149, 150. 

2.  pirmoji  soVietinė (1940–1941) 
ir  nACių (1941–1944)  okupACi jos
 
1940 m. birželio 15 d. Sovietų Sąjunga okupavo nepriklausomą 
Lietuvos valstybę. Visos keturios manufaktūros, laikomos „Ven-
tos“ pirmtakėmis, buvo nusavintos. Gamybinių įmonių nusavi-
nimas palydėtas propagandiniu tekstu: 

Jau vakar (1940 m. liepos 31 d.) žymi dalis Šiaulių pramonės 
įmonių buvo darbininkų rankose. Darbininkai savo laisvo ir 
savaimingo gyvenimo dieną atšventė, dar su didesniu ryžtin-
gumu ir didesne energija kildami į darbus, kurie staiga jiems 
pasidarė malonesni, lengvesni. Daugelyje įmonių jau konstatuo-
ta darbo našumo pakilimas net iki 75 %, tačiau už tat kiekvieno-
je įmonėje pastebima visai kitokia dirbančiųjų nuotaika, rodan-
ti, jog darbininkai gerai supranta, kad pagaliau tik jie patys 
naudosis tais vaisiais, kuriuos duos jų sukurtas darbas29.

1940 metų vasarą nusavinta „Rūdė“30 gruodžio 27 dieną bu-
vo pavadinta Valstybine Šiaulių baldų dirbtuve Nr. 131. „Rūdės“ 
nacionalizavimo komisija inventorizavo pastatus, įrenginius 
(gerus vokiečių gamybos), medžiagas. Į baldų dirbtuvę priimta 
per šešiasdešimt buvusių „Rūdės“ darbininkų. M. Raiko likimas 
susiklostė tragiškai. Buvusiam savininkui pasiūlė dirbti eiliniu 
darbininku, tačiau jis atsisakė, vėliau nužudytas. Kitas įmonės 
šeimininkas, J. Rodas, dirbo nusavintos įmonės minkštų baldų 
gamyboje, vėliau – „Elnio“ fabrike. Deja, karo žiaurumo, geto, 
jis neišvengė, po karo pasitraukė į Afriką. Pirmuoju nusavintos 
įmonės direktoriumi paskirtas stalius Romualdas Kuprevičius 
šias pareigas ėjo iki Antrojo pasaulinio karo pradžios32.

29 Ibid., 33. Nurodytas šaltinis: „Šiauliečiai darbininkai ima savąjį likimą 
į savo rankas“, Darbo Lietuva 29 (1940 08 01).

30 A. Gumuliauskas nurodo: „[...] J. Navicko, Libino lentpjūvės, brolių Survilų, 
G. Šafranavičiaus medžio apdirbimo įmonės, Zivo dirbtuvės po nacionali-
zacijos buvo sujungtos į įkurtą medžio apdirbimo gamyklą Nr. 1 (direkto-
rius R. Kuprevičius) bei gamyklą Nr. 2 (direktorius Mačiulis)“. Žr. Gumu-
liauskas, „Miško ir medžio apdirbimo pramonės sovietizacija Šiaulių 
apskrityje“, 115. 

31 Rudzinskienė, „Medžio apdirbimo ir baldų pramonė Šiauliuose“, 21.
32 Balčiūnas, „Šiaulių baldų gamybinis susivienijimas „Venta“. I knyga (1931–

1950)“, 28–29; Irena Rudzinskienė, „1940–1941 metų Šiaulių baldų fabriko 
„Rūdė“ direktorius Romualdas Kuprevičius“. Kraštotyros darbas, Šiauliai, 
1987, 1–26; idem, „Šiaulių miesto baldininkų atsiminimai“. Kraštotyros 
darbas, Šiauliai, 1982, 3.

Izidoriaus Navicko lentpjūvė ir ma-
lūnas. 1987. V. Volodkos nuotr. 
„Ventos LT“ archyvas

Šiaulių baldų fabriko „Rūdė“ 
direktorius Romualdas Kuprevičius.
„Ventos LT“ archyvas
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1940 metais nusavinta I. Navicko įmonė tapo Valstybine Šiau-
lių lentpjūve Nr. 2. Jos teritorijoje įkurti drožlių ir mechaniniai 
cechai. Lentpjūvei vadovauti paskirtas Izidorius Adomaitis (taip 
pat – J. Adomaitis; vadovavo 1940–1941)33. 1940 m. rugpjūčio 10 d. 
buvo nusavinta Lazdinio lentpjūvė34. 1940 metais jai vadovavo 
Antanas Žalys (1941 – Faivelis Grosmanas)35. Tais pačiais metais 
nusavinta ir G. Serafinavičiaus lentpjūvė, direktoriumi paskirtas 
F. Grosmanas (taip pat – Grošmanas; vadovavo 1940–1941)36. Ki-
tuose šaltiniuose nurodyta, kad A. Žalys vadovavo ir G. Serafina-
vičiaus bei Lazdinio lentpjūvėms37. 

Trumpą pirmąją Lietuvos sovietizaciją nutraukė vokiečių 
okupacija (1941–1944). Įmonės perėjo į vokiečių rankas. Trys 
lentpjūvės, kurias valdė viena administracija, buvo sujungtos. 
Šiam dariniui priklausė cechai38: Nr. 2 (buv. G. Serafinavičiaus 
lentpjūvė), Nr. 3 (buv. Lazdinio lentpjūvė ir malūnas) ir Nr. 4 
(buv. I. Navicko lentpjūvė ir malūnas). Prie cechų taip pat pri-
jungta nedidelė lentpjūvė Kauno gatvėje geležinkelio stoties 
rajone39. 

Cechas Nr. 1, buvusi M. Raiko ir J. Rodo baldų gamybos įmo-
nė (pirmosios sovietizacijos metu – Valstybinė Šiaulių baldų 
dirbtuvė Nr. 1), veikė atskirai. Vokiečių okupacijos metais grą-
žintas „Rūdės“ pavadinimas (Baldų fabrikas „Rūdė“) nepasikeitė 
iki 1948 metų40. 

33 Rudzinskienė, „Medžio apdirbimo ir baldų pramonė Šiauliuose“, 85; 
Balčiūnas, „Šiaulių baldų gamybinis susivienijimas „Venta“. I knyga 
(1931–1950)“, 59.

34 Rudzinskienė, „Medžio apdirbimo ir baldų pramonė Šiauliuose“, 9, 34. 
35 Balčiūnas, „Šiaulių baldų gamybinis susivienijimas „Venta“. I knyga 

(1931–1950)“, 59. 
36 Rudzinskienė, „Medžio apdirbimo ir baldų pramonė Šiauliuose“, 35; 

Balčiūnas, „Šiaulių baldų gamybinis susivienijimas „Venta“. I knyga 
(1931–1950)“, 59.

37 Rudzinskienė, „Medžio apdirbimo ir baldų pramonė Šiauliuose“, 9.
38 Balčiūnas, „Šiaulių baldų gamybinis susivienijimas „Venta“. I knyga 

(1931–1950)“, 31.
39 Ibid., 31.
40 Gumuliauskas, „Miško ir medžio apdirbimo pramonės sovietizacija 

Šiaulių apskrityje“, 115.

3.  š iAuLių VALstybinis bALd ų fA b r ik As „r ū d ė“ 
ir  medžio prAmonės kombinAtAs (1944–1948) 

1944 metais prasidėjo antroji sovietizacija. Antrą kartą Šiauliai 
okupuoti 1944 m. liepos 27 d. per vadinamąją Šiaulių operaciją 
(1944 liepos 5 – rugpjūčio 29). Mieste po karo buvo sugriauta 
apie 80 % pastatų. Netrukus prasidėjo rekonstrukcija: „1945 me-
tais jau veikė 18 pramonės įmonių, 1946 m. – 27 pramonės įmo-
nės, [...] 1947 m. – 34 pramonės įmonės“41. Palaipsniui Šiauliai 
tapo didmiesčiu. Sovietmetyje čia buvo sutelktos nemenkos ga-
mybos pajėgos. Įkurtos 37 gamybos įmonės42, tarp kurių – Dvi-
račių ir variklių gamykla „Vairas“, Odos ir avalynės gamybinis 
susivienijimas „Elnias“, Konditerijos pramonės gamybinis susi-
vienijimas „Rūta“, Trikotažo fabrikas „Verpstas“. 

Medžio pramonės veiklą centralizavo 1947 m. balandžio mėn. 
įsteigtas Lietuvos TSR miško pramonės ministerijai (nuo 1948 – 
Lietuvos TSR miško ir popieriaus pramonės ministerija) paval-
dus Respublikinis baldų pramonės trestas „Lietbaldai“43. Ši spe-
cializuota baldų pramonės organizacija pradėjo rūpintis baldų 
pramonės plėtra Šiauliuose bei Mažeikiuose44. 

1944 metais veiklą atnaujinusios dar kartą nusavintos „Ven-
tos“ pirmtakės, trys lentpjūvės ir baldų fabrikas „Rūdė“, nuo 
karo stipriai nenukentėjo45. Kraštotyros darbuose, aprašant jų 
veiklą 1946–1947 metais, minimos dvi trijose vietose įsikūrusios, 
du gamybos planus ir bendrą administraciją turinčios įmonės – 
Šiaulių valstybinis baldų fabrikas „Rūdė“ ir Medžio pramonės 
kombinatas46. 

Tarpukaryje veikusios I. Navicko, G. Serafinavičiaus ir Laz-
dinio įmonės buvo sujungtos ir pavadintos Šiaulių medžio 
pramonės kombinatu47. A. Gumuliauskas nurodo, kad Šiaulių 
medžio apdirbimo kombinatas (t. y. Šiaulių medžio pramonės 

41 „Spartus pramonės atgimimas“, Raudonoji vėliava 149 (338) (1947-12-25): 2.
42 „Šiauliai“ in Lietuviškoji tarybinė enciklopedija, t. 10 (Vilnius: Vyriausioji 

enciklopedijų redakcija, 1983), 564.
43 „Pažyma apie Sąjunginio baldų ir medžio apdirbimo pramonės tresto „Liet-

baldai“ fondą Nr. R-145“, Lietuvos centrinis valstybės archyvas, paskelbta 2009 m. 
http://www.archyvai.lt/lt/fondai/medienos_apdirbimas/lcva_fr145.html.

44 Rudzinskienė, „Medžio apdirbimo ir baldų pramonė Šiauliuose“, 48.
45 Sudegė vokiečių okupacijos metu prijungta lentpjūvė Kauno g., taip pat 

„Rūdės“ baldų fabriko sandėliai. Žr. Balčiūnas, „Šiaulių baldų gamybinis 
susivienijimas „Venta“. I knyga (1931–1950)“, 31.

46 Ibid., 82, 83.
47 Rudzinskienė, „Medžio apdirbimo ir baldų pramonė Šiauliuose“, 12.
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kombinatas) (su administracija, įsikūrusia J. Basanavičiaus g. 23), 
įsteigtas 1944 m. rugpjūčio 4 d.48. 1944 m. rugpjūčio 3 d. kombi-
nato direktoriumi paskirtas Bronius Poškus49. Jis vadovavo iki 
1947 metų. 

Veiklos pradžia buvo sunki: 

Iš pradžių veikė tik dalis įmonių, kiti skyriai dėl techninių 
kliūčių neveikė, nes vokiškosios okupacijos metais nebuvo 
daromi reikalingi remontai ir įmonės buvo apleistos. Dabar 
[1944 m. – R. J.] padaryti reikalingi remontai savomis jėgomis, 
panaudojant savo mechanikus, pataisant sugadintas mašinų 
dalis ir kitus įrengimus50.

 „Socialistinės lenktynės“ prasidėjo – konstatuota, kad per 
porą metų situacija gerokai pasikeitė ir jau 1946 metais metinis 
gamybos planas viršytas net 221 %51. 

1944 metais įmonėje gamintos drožlės, pakavimo dėžės, 
malksnos52. 1945 metais B. Poškaus įsakymu nurodyta atlikti 
tokius darbus: apdoroti rąstus, pjauti ir obliuoti lentas, pjauti 
tinkbalanes, malksnas bei dėžių lenteles, komplektuoti dėžes, 
taip pat – valyti ir malti grūdus, valcuoti miltus, daryti kruopas, 
grucę53. 1946 metais kombinate pjauta miško medžiaga, gamin-
ta tara ir medžio drožlės, šiltadaržių rėmai, langai ir durys54.

Valstybinis baldų fabrikas „Rūdė“ pradėjo veikti 1944 m. rug-
pjūčio 1 d.55. Priimti pirmieji darbuotojai, paskirtas pirmasis di-
rektorius – Juozas Gužauskas (vadovavo 1944–1945)56. Jo prisimi-
nimuose užrašyta:

48 Taip pat nurodyta, kad į medžio apdirbimo kombinato sudėtį buvo įtraukta 
įmonė „Guoba“, lentpjūvė ir malūnas „Skirpstas“, Lazdinio lentpjūvė ir ma-
lūnas. Žr. Gumuliauskas, „Miško ir medžio apdirbimo pramonės sovietiza-
cija Šiaulių apskrityje“, 116, 117.

49 Rudzinskienė, „Medžio apdirbimo ir baldų pramonė Šiauliuose“, 40, 41.
50 Ibid., 41. Nurodytas šaltinis: Tiesa, 1944-12-03.
51 Jurgutis, „Viršnorminiai darbo procentai vasario 9-sios garbei“, Raudonoji 

vėliava 5 (221) (1947-01-15): 2.
52 Rudzinskienė, „Medžio apdirbimo ir baldų pramonė Šiauliuose“, 41. 

Nurodytas šaltinis: Tiesa, 1944-12-03.
53 Balčiūnas, „Šiaulių baldų gamybinis susivienijimas „Venta“. I knyga 

(1931–1950)“, 67, 68.
54 Ibid., 83.
55 Ibid., 54.
56 Rudzinskienė, „Medžio apdirbimo ir baldų pramonė Šiauliuose“, 38a; 

Balčiūnas, „Šiaulių baldų gamybinis susivienijimas „Venta“. I knyga 
(1931–1950)“, 59.

Nuėjau į „Rūdės“ baldų dirbtuvę. Daug neišgriauta. Tik viskas 
netvarkoj – durys atviros, langai išmušti – ciongai laksto. Šiek 
tiek įrankių dar buvo, bet žmogaus nei vieno, kad galėtume pra-
dėti darbą. Pats vienas duris aptvarkiau, uždarinėjau. Elektros 
srovės nėra – elektros varikliai nesuks staklių. Bet yra varstotas 
rankiniams darbams. Lentų šiek tiek kieme buvo. Po savaitės 
kitos elektros energiją sutvarkė – pradėjo tiekti elektrą. Pradėjo 
rinktis senieji staliai. Darbui lentų yra, elektros srovė yra. Nėra 
klijų, vinių, įrankių. Viskas išvežiota, išgrobstyta. Sudegusiame 
sandėlyje grandėm nuo grindų klijus ir iš lentų lupom sudegu-
sias vinis ir naudojom darbui. [...] atvežė pirmąjį užsakymą – 
dirbti MINŲ DĖŽUTES. Medines prieštankinių minų dėžutes. 
[...] Šiam užsakymui paprastos medžiagos šiek tiek radom, 
bet neturim kuo sukalti. Vinių nebuvo, nes vinių fabrikas bu-
vo sudegęs ir atsidarė žymiai vėliau. Su vinimis labai vargome.

Taip vargdami pradėjome dirbti. O čia vėl bėda – pradėjo vy-
rus imti į kariuomenę [...]. Kur geresnis vyras – paima į kariuo-
menę, o kur blogesnis – palieka. Vėl sumažėjo mūsų jėgos – vėl 
sunku dirbti. [...] Su tiekimu buvo prasti reikalai, kol buvo netoli 
frontas ir iki karo pabaigos [...]. Prasti reikalai buvo su technika. 
Ąžuoliniai rąstai kelių tonų svorio, apie metrą skersmens – met-
riniai, tekdavo tampyti arkliu, o nuo žemės pakelt kaip buvo sun-
ku. Dabar stebimės, kaip tada tokie ąžuolai nieko neprispaudė57.

57 Balčiūnas, „Šiaulių baldų gamybinis susivienijimas „Venta“. I knyga 
(1931–1950)“, 54, 55.

Medžio pramonės kombinato direktorius 
Bronius Poškus. „Ventos LT“ archyvas

Medžio pramonės kombinato stendas 
1946 metų gamybos parodoje. 1947. 
S. Ivanausko nuotr. „Ventos LT“ archyvas
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1945 metais „Rūdė“ veikė visu pajėgumu58. Išsyk po karo fab-

rike „buvo sutelkti visi Šiaulių baldžiai, geriausi to meto miesto 
meistrai, anksčiau buvę amatininkai. Keletą metų fabrikas buvo 
trečia pagal dydį (po Kauno ir Vilniaus) įmonių respublikos bal-
dų gamybos įmonė“59. 1946 metais „Rūdė“ turėjo 42 darbuotojus, 
pagaminta produkcijos – stalų, kėdžių, spintų, lovų, suolų – už 
50,4 tūkst. rublių60. 1947 metais gaminių asortimentas panašus61. 
Tų pačių metų ataskaitoje rasta faktų apie siekį gerinti gamybos 
kokybę. Čia paminėta, kad trys geriausi staliai Jonas Girdžiušas, 
Adomas Dargis ir Vincentas Galkinas nutarė pradėti gaminti itin 
kokybiškus baldus miegamiesiems ir biurams: „Tai liuksusiniai 
baldai, į kuriuos reikia įdėti visus savo sugebėjimus ir turimą 
stališką62 meną“63. 

58 Ibid., 2.
59 Rudzinskienė, „Medžio apdirbimo ir baldų pramonė Šiauliuose“, 107. 

Nurodytas šaltinis: A. Morkevičius (?), „Baldų gamybinis susivienijimas 
„Venta“. Istorinė pažyma“.

60 Balčiūnas, „Šiaulių baldų gamybinis susivienijimas „Venta“. I knyga 
(1931–1950)“, 82.

61 Ibid., 82, 83.
62 Stališkas [toliau knygoje – „stalių“ baldai]. Tokie baldai gaminami taikant 

amatininkiškam stalių darbui būdingus technologinius procesus: pjovimą, 
šlifavimą, klijavimą, obliavimą, frezavimą, gręžimą ir kitus.

63 Ibid., 84.

4.  š iAuLių medžio Apdirbimo komb inAtAs 
(1948 (1949)  –  1956) 

Kaip atskiros įmonės Šiaulių valstybinis baldų fabrikas „Rūdė“ 
ir Šiaulių medžio pramonės kombinatas veikė iki V dešimtmečio 
pabaigos. A. Gumuliausko tyrime nurodyta: „1949 m. vasario 
10 d. vietoj Šiaulių medžio pramonės kombinato įkurtas Šiaulių 
medžio apdirbimo kombinatas“64. 

Kituose šaltiniuose rašoma, kad sujungtos įmonės buvo reor-
ganizuotos į Šiaulių baldų fabriką: „Medžio apdirbimo kombina-
tas ir Šiaulių baldų fabrikas gyvavo iki 1948 metų liepos 23 die-
nos. Lietuvos TSR Ministrų Tarybos nutarimu Nr. 500 likviduoja-
ma Šiaulių lentpjūvė ir baldų fabrikas „Rūdė“ ir organizuojamas 
vienas Šiaulių baldų fabrikas“65. Nors kraštotyros darbuose var-
tojami skirtingi sujungtos įmonės pavadinimai, vietinė spauda 
praneša ne apie Šiaulių baldų fabriko, bet apie Medžio apdirbi-
mo kombinato įvykius66. Kurį laiką (1948–1949) kombinatui va-
dovavo Julius Jazdauskas67. 1950 metais įmonei, kurioje dirbo 
per 300 darbuotojų, pradėjo vadovauti Antanas Daujotas. Direk-
toriumi jis dirbo iki 1955 metų68, kol jį pakeitė Adolfas Butkus. 

1988 metais „Ventoje“ buvo pasveikinti net 40 metų įmonėje 
plušėję darbuotojai. Medžio pramonės kombinatą ir Valstybinį 
baldų fabriką „Rūdė“ reorganizuojant įmonėje įsidarbino Pranas 
Savickas, Jonas Mikšiūnas, Jeronimas Babenskas, Jokimas Bara-
nauskas – auksinių rankų meistrai – taip apie juos atsiliepė 
Antanas Tartilas69. Meistrų atsiminimai iškalbingai byloja apie 
darbo atkurtoje įmonėje ypatumus. J. Babenskas pasakojo:

64 Gumuliauskas, „Miško ir medžio apdirbimo pramonės sovietizacija Šiaulių 
apskrityje“, 117.

65 Rudzinskienė, „Medžio apdirbimo ir baldų pramonė Šiauliuose“, 32, 48.
66 R. V., „Naujos mašinos baldų gamybai“, Raudonoji vėliava 5 (658) 
 (1950-01-10): 1.
67 Balčiūnas, „Šiaulių baldų gamybinis susivienijimas „Venta“. I knyga 

(1931–1950)“, 83.
68 1955 m. ataskaitoje nurodyta, kad įmonės direktoriumi dirbo Adolfas 

Butkus. Žr. Balčiūnas, „Šiaulių baldų gamybinis susivienijimas „Venta“. 
II knyga (1951–1960)“, 24.

69 A. Tartilas, „Dėl veteranų apdovanojimo“: įsakymas, 1988 09 16.  
 Žr. Ire na Rudzinskienė, „40 metų vienoje įmonėje: Jokimas Baranauskas, 

Pra nas Savickas, Jonas Mikšiūnas, Jaronimas Babenskas“. Kraštotyros 
darbas, Šiauliai, 1989, 3. 

Valstybinio baldų fabriko „Rūdė“ 
stendas 1946 metų gamybos parodoje. 
1947. „Ventos LT“ archyvas

Šiaulių baldų fabriko direktorius 
Antanas Daujotas. „Ventos LT“ archyvas
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Penki darbuotojai, įmonėje 
dirbę 30 metų. Iš kairės: 
Jokimas Baranauskas, 
Jeronimas Babenskas, 
Jonas Mikšiūnas, Pranas 
Savickas, Vytautas Žilėnas. 
1978. V. Pylovo nuotr. 
„Ventos LT“ archyvas

Bendradarbiai sveikina 40 metų „Ventoje“ 
dirbusius darbuotojus. Iš kairės pirmoje 
eilėje: Jokimas Baranauskas, Pranas Savic-
kas. Iš kairės antroje eilėje: Edvardas Lauri-
navičius, Vita Skšatuckaitė, Bronė Gudonytė, 
Genė Turskienė. Iš kairės trečioje eilėje: 
Dovidas Mžvanadzė, Igoris Gaidamovičius, 
Benjaminas Zurba, Steponas Jogminas, 
Edmundas Jonaitis, Rita Fiodorovienė, 
Antanas Vielius, Stasys Neliupšys. 
V. Volodkos nuotr. „Ventos LT“ archyvas 

Jokimas Baranauskas.
„Ventos LT“ archyvas

Pranas Savickas. 1988. 
V. Volodkos nuotr. 
„Ventos LT“ archyvas

Pranas Savickas (kairėje) ir Jonas Mikšiūnas. 
1978. „Ventos LT“ archyvas
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[...] baigiantis egzaminams [Kėdainių amatų mokykloje. – R. J.] 
buvo atvažiavęs Šiaulių baldų kombinato direktorius Jazdauskas. 
[...] Direktorius pasakė taip: „Kas norite, galite važiuoti ir pradė-
ti dirbti. Praėjus mėnesiui, gausite atostogas ir 300 rub. avanso, 
o kurie atvažiuosite po atostogų, pradėsite dirbti, tiems išmokė-
sime tą sumą, kai pradėsite dirbti“. 

Praleidę atostogas atvažiavome į Šiaulių baldų fabriką. 
Reikėjo nuvykti į Taikos g. 23, kuriame buvo visa kombinato 
centrinė kontora ir direkcija, nors ir tuomet buvo vadinama 
cechais. Užėjau pas direktorių į kabinetą, prisistačiau. Jis mus 
pasveikino, paaiškino mums, kur mes gyvensime ir kur reikės 
eiti į darbą. Pakvietė kadrų skyriaus viršininką ir liepė surašyti 
pavardes. [...] Paklausėm direktoriaus, kaip bus su valgykla, jis 
atsakė, kad kol kas nieko nėra, bet galėsiąs patvarkyti. Pirmiau-
sia klausimas buvo rimtas, prie visų ir visiems girdint, direkto-
rius valytojai pasakė kiekvieną dieną, rytą ir vakare atnešti 
kibirą virinto vandens ir pastatyti mums ant stalo. Taip ir buvo 
išrišti pagrindiniai gyvenimo klausimai70.

70 Rudzinskienė, „40 metų vienoje įmonėje: Jokimas Baranauskas, Pranas 
Savickas, Jonas Mikšiūnas, Jaronimas Babenskas“, 8. 

1949 metais pareiškimą priimti į darbą parašė iki pat Lietu-
vos nepriklausomybės atkūrimo joje dirbęs Antanas Ženkus – 
stalius, liaudies meistras, darbus puošęs medžio inkrustavimo 
technika71. Spaudoje apie ši gabų žmogų parašyta daug gražių 
žodžių: 

A. Ženkui, kaip aukštos kvalifikacijos staliui, patikėta atlikti spe-
cialius užsakymus. Jo pagamintų baldų galima pamatyti Mask-
vos ir Vilniaus įstaigose, jie taip pat puošia Valstybinio V. Kapsu-
ko universiteto [dab. Vilniaus universitetas], Operos ir baleto 
teatro, Meno darbuotojų rūmus [dab. LR prezidentūra] [...] 
Kiekvienas užsakymas kitoks – tad tenka vis sukti galvą, kaip 
čia geriau padarius. Tačiau A. Ženkui toks darbas patinka. Juk 
jis neleidžia stovėti vietoje, atveria galimybes parodyti tai, ką 
sugebi. Stropų, sumanų ir didelę patirtį turinį stalių lygi sėkmė. 
Kolektyve jis gerbiamas ir vertinamas [...]“72. 

71 Irena Rudzinskienė, „40 metų vienoje įmonėje: Antanas Ženkus“. Kraštoty-
ros darbas, Šiauliai, 1989, 3.

72 V. Maižius, „34 metus – vis ta pačia gatve...“, Raudonoji vėliava 57 (9021) 
(1983-03-23): 1.

Jeronimas Babenskas. 1988. 
V. Volodkos nuotr. „Ventos LT“ archyvas

„Ventos“ salėje kalba liaudies meistras 
Antanas Ženkus. Dešinėje – Stefanija 
Jočienė. J. Siliūnaitės nuotr. „Ventos LT“ 
archyvas

Liaudies meistro Antano Ženkaus dėžutė 
su medžio inkrustacija. 1989. V. Volodkos 
nuotr. „Ventos LT“ archyvas



36 37

A. Ženkus, įmonėje pradėjęs dirbti 1949 metų rudenį, pri-
siminė:

Dirbau baldų cecho staliaus pareigose. [...] Tais pačiais metais 
buvo gaminamos kėdės Maskvos Vachtangovo vardo teatrui. Tai 
buvo svarbus užsakymas, kiek aš supratau iš dirbančių kalbos, 
nes ilgai prisimindavo tą užsakymą, uždarbį. [...] po kurio laiko 
jau buvo planinė užduotis – gaminti apvalius praplečiamus sta-
lus. Stalų gamyba buvo organizuota dviem pamainom. Didelis 
vargas būdavo antrai pamainai dirbti, nes vakarais nutraukda-
vo elektros teikimą, nes miestui vakarais nutraukdavo šviesą – 
neužtekdavo. Būdavo, kol atsiranda elektra – sugulam. Kas ant 
varstoto, kas ant pečiaus. [...] Buitinių jokių patalpų neturėjom. 
Viršutinius rūbus kabindavom ant įrankių spintelių prie varsto-
tų. Vandens rankoms nusiplauti nebuvo, o atsigerti vandens Ag-
nieška paruošdavo iš miesto kaimyninių šulinių. Po kiek laiko 
padarė skardinį lovį, pastatė laiptinėje, pripildavo vandens, tai 
ir buvo kur rankom nusiplauti. Tai tokie sunkūs buvo pokario 
metai. Reikėjo sugriautą miestą atstatyti. 

Mūsų ceche nebuvo sandėlio, gatava produkcija būdavo reali-
zuojama tiesiog iš skyrių. Žmonėms tinkamų patalpų dirbti trū-
ko, o apie buitines patalpas niekas net negalvojo.

Plečiant lenktų kėdžių gamybą, buvo nutraukti gaminti ap-
valūs stalai, sumažintas stalų skaičius, sukeista patalpomis [...] 
Kėdes perkėlė į pagrindinio korpuso antrą aukštą, o likusius 
stalus į kėdžių skyrių. Po tokio perorganizavimo buvo pradėti 
gaminti komplektai darbo kabinetams, knygų spintos, rašomi 
stalai, apvalūs žurnalistiniai staliukai. [...]

Pristačius priestatą prie pagrindinio korpuso buvom perkelti 
į trečią aukštą. Jau vėl pasikeitė asortimentas. Mes trečiam aukš-
te gaminom bufetus, o antram aukšte gamino lovas, o lenkta kė-
dė vėl grįžo į seną patalpą, į priestatą [...]. Jau čia gavom viską, 
kas reikalinga – ir buitines patalpas su visais patogumais, ir erd-
vias darbo patalpas. Jau čia pastatė hidraulinį presą, šlifavimo 
stakles, liftą. Tik neilgai teko džiaugtis – kėdės vėl mus išstūmė 
lauk [...]73. 
 

73 Rudzinskienė, „40 metų vienoje įmonėje: Antanas Ženkus“, 5–8.

5.  š iAuLių bALdų kombinAtAs (1956–1974)

1956 metais Šiaulių medžio apdirbimo kombinatas buvo reorga-
nizuotas ir pavadintas Šiaulių baldų kombinatu. Iki 1962 metų 
jam vadovavo Adolfas Butkus, direktoriumi dirbti paskirtas dar 
1955 metais74. 1961 metais kombinato direktorius – Juozas Balei-
ka75. Ateinančiais pradėjo vadovauti (iki 1970 m. gegužės 20 d.) 
Antanas Onuškevičius76. 1970 metais kombinatui laikinai vado-
vavo, kartu vyriausiuoju inžinieriumi dirbo Antanas Tartilas, 
o 1970 m. lapkričio 10 d. direktoriumi paskirtas Liudvikas 
Stankus77. Vyriausiaisiais inžinieriais šiame laikotarpyje buvo 
Vytautas Dauknys, Juozas Baleika, Antanas Tartilas. Baldų 
kombinate dirbti pradėjo 355 darbuotojai78.

Įmonė planavo išplėsti gamybos plotus, racionalizuoti gamy-
bą, gerinti produkciją, pateikti vis daugiau plataus vartojimo 
prekių – etažerių, pakabų, kabyklų ir taburečių. VII dešimtme-
čio viduryje Šiaulių baldų kombinatas specializuotas gaminti 
kėdes79. Pradėjus vadovauti L. Stankui, prasidėjo ir didžioji įmo-
nės rekonstrukcija – Taikos g. 69 pastatyti gamybiniai korpusai 
ir triaukštis administracinis pastatas.

 

74 [Virbickienė], „Baldų kombinato istorijos knyga“. Kraštotyros darbas, 
Šiauliai, [1970], 25.

75 Ibid., 33.
76 Balčiūnas, „Šiaulių baldų gamybinis susivienijimas „Venta“. III knyga 

(1961–1970)“, 84.
77 Ibid.
78 [Virbickienė], „Baldų kombinato istorijos knyga“, 27.
79 Liudvikas Stankus, „Nuo amatininkų dirbtuvės iki stambios įmonės“, 

Raudonoji vėliava 249 (8697) (1981-12-18): 1.

Julija Vincaitytė (Livonienė) prie lenktųjų 
kėdžių glaistymo. 1951. „Ventos LT“ archyvas

Šlifuotojos per pietų pertrauką. Sėdi: 
Aleksandra Vežytė, Sofija Babenskienė, 
Liucija Pranytė, Stasė Korsakienė. Stovi: 
Genovaitė, Apolonija Panovaitė, Julija 
Vincaitytė (Livonienė), Olia Grinciūtė, 
Anciukas, Leopoldas Vintautas. 1951. 
„Ventos LT“ archyvas

Šiaulių baldų kombinato rekvizitai

Šiaulių baldų kombinato 
direktorius Adolfas Butkus. 
„Ventos LT“ archyvas

Šiaulių baldų kombinato direktorius 
Antanas Onuškevičius.
„Ventos LT“ archyvas



38 39

Šiaulių baldų kombinato direktorius 
Adolfas Butkus miesto įmonių produkcijos 
parodoje. 1960. „Ventos LT“ archyvas

Šiaulių baldų kombinato direktorius Adolfas Butkus ir vyriausiasis 
inžinierius Vytautas Dauknys. „Ventos LT“ archyvas

Šiaulių baldų kombinato
direktorius Adolfas Butkus 
su darbuotojais. 1957. 
„Ventos LT“ archyvas

Adolfo Butkaus gamybos kėdė. 
V. Volodkos nuotr. 
„Ventos LT“ archyvas

Cecho Nr. 1 teritorija. 1964. 
„Ventos LT“ archyvas

Paruošimo cecho Nr. 2 kontora. 1967. 
„Ventos LT“ archyvas

Staklininkas Zigmas Norkus. 1967. 
„Ventos LT“ archyvas
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6.  š iAuLių bALdų gAmybinis su siVienij imAs 
„VentA“ (1974)

1974 m. sausio 8 d. Lietuvos TSR baldų ir medžio apdirbimo 
pramonės ministerija išleido įsakymą įkurti baldų gamybinį 
susivienijimą „Venta“80. Prie Šiaulių baldų kombinato, kurį su-
darė du cechai (Nr. 1 (Taikos g. 69) ir Nr. 2 (Rūdės g. 27)), buvo 
prijungtas Mažeikių baldų fabrikas81. 

Iki 1980 metų galiojo anksčiau naudoto Šiaulių baldų kombi-
nato ženklo variantas82. Vėliau sukurtame ženkle pavaizduota 
kėdė su stilizuota karūna ir pirmąja įmonės pavadinimo raide 
jos atkaltėje. 

Vadovaujant L. Stankui „Venta“ išaugo, išsiplėtė, suklestėjo. 
Minėtoje knygoje Neišnykim jis rašė, kad vadovaujamas darbas 
buvęs sudėtingas, kupinas netikėtų iššūkių, siautėjimų, grima-
sų, net piktadariavimų, tačiau liko ir gražių minčių, pasididžia-
vimo padarytais darbais ir sutiktais žmonėmis83. Gražiai apie 
direktorių, kuris rūpinosi ne tik gamyba, bet ir įmonės darbuo-
tojais, atsiliepė D. Balčiūnas: 

Daugiau kaip ketvirtį amžiaus Liudviko Stankaus darbas susijęs 
su Šiaulių miesto pramone. Ir tik dvi darbovietės – dešimt metų 
dirbo Precizinių staklių gamykloje ir jau šešiolika metų – baldų 
gamybinio „Ventos“ susivienijimo direktorius. [...] Kelią į atsa-
kingas pareigas mūsų direktoriui atvėrė mokyklos suole ir audi-
torijoje įgytos žinios ir darbe sukaupti įgūdžiai, pasišventimas 
savo specialybei ir nuolatiniai kūrybiniai ieškojimai, sugebėji-
mas bendrauti su žmonėmis, juos sutelkti. [...] Mūsų direktorius 
labai lengvai suranda bendrą kalbą su žmonėmis, atidžiai juos 
išklausydamas, susidūrus skirtingoms nuomonėms, visada išsi-
aiškindamas, surasdamas geriausią, teisingiausią sprendimą. 
Jam kasdien tenka susitikti su daugeliu žmonių ir jis sugeba 
visiems padaryti teigiamą įtaką, juos įtikinti, paskatinti nau-
jiems darbams. [...] Pareiga vadovauti nėra lengva. Žmogus, 
kuriam ji patikėta, turi būti tinkamai pasiruošęs, kūrybiškas, 
nuolat ieškantis, reiklus ne tik kitiems, bet ir sau. Juk susivieni-
jimo vadovas visada yra viso kolektyvo akyse. Komentuojamas 

80 Rudzinskienė, „Medžio apdirbimo ir baldų pramonė Šiauliuose“, 103.
81 Ibid., 104.
82 Balčiūnas, „Šiaulių baldų gamybinis susivienijimas „Venta“. IV knyga 

(1971–1975)“, 16.
83 Stankus, Neišnykim.

Šiaulių baldų kombinato korpuso (Taikos g. 69, dab. J. Basanavičiaus g. 69) 
statyba. 1973. „Ventos LT“ archyvas

Šiaulių baldų kombinato gamybinio 
korpuso statybos pradžia. 1972. 
„Ventos LT“ archyvas

Naujasis „Ventos“ ženklas. 
Autorius – Jurginas Žilys. 
„Ventos LT“ archyvas

„Ventos“ direktorius Liudvikas Stankus.
„Ventos LT“ archyvas
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ne tik kiekvienas jo potvarkis, o ir dažnas poelgis, netgi žodis, 
ypač tada, kai šis kitiems atrodo vadovui nederantis. Juk ne 
visada galima turėti iš anksto paruoštą receptą, kaip pasielgti 
tuo ar kitu atveju. Tačiau ir sudėtingiausiose situacijose mūsų 
direktorius patikimas kompasas [...]. Rūpindamasis susivieniji-
mo dirbančiųjų poilsio sąlygomis, gana nelengvu susivienijimui 
laikotarpiu pradėjo poilsiavietės „Bijotė“ statybą [...]. Rūpinantis 
dirbančiųjų buitimi [...] savomis jėgomis pradėta gyvenamojo 
penkiaaukščio namo statyba Sukilėlių kalnelio rajone84. 

1975 metais Taikos g. 69 duris atvėrė naujas baldų gamybinio 
susivienijimo kompleksas, kurį suprojektavo Kauno statybos 
projektavimo instituto architektai: 

Visą Taikos gatve einančių ar važiuojančių dėmesį dabar patrau-
kia plačiais langais saulėje spindintys gražūs balti korpusai. Tai 
naujasis „Ventos“ susivienijimo kėdžių gamybos kompleksas, 
kuriame šiomis dienomis darbo ritmu jau ėmė gausti medžio 
apdirbimo staklės bei mašinos85.

84 Danielius Balčiūnas ir Irena Rudzinskienė, „LTSR nusipelnęs inžinierius 
Liudvikas Stankus“. Kraštotyros darbas, Šiauliai, 1986, 3–5. 

85 V. Maižius, „Naujame komplekse – įkurtuvės“, Raudonoji vėliava 61 (6984) 
(1975-03-26): 3.

„Ventos“ firminis blankas nuo 1980 metų. „Ventos LT“ archyvas

„Ventos“ firminis blankas ir ženklas. Galiojo iki 1980 metų. „Ventos LT“ archyvas

„Ventos“ inžinierių Danielių Balčiūną 
„moliūgo“ sultimis vaišina Ada Dulevičienė. 
Sodininkų šventė poilsiavietėje „Bijotė“. 
1990. „Ventos LT“ archyvas

Ventiečių 60 butų gyvenamasis namas 
(M. Valančiaus g. 4), pastatytas ūkiniu būdu. 
1987. V. Volodkos nuotr. „Ventos LT“ archyvas

Tvarkoma gyvenamojo namo aplinka. 1987. 
V. Volodkos nuotr. „Ventos LT“ archyvas
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Kompleksą sudarė pagrindinis gamybinis korpusas, trijų 
aukštų administracinis korpusas (su 100 vietų valgykla, sale, 
kabinetais), pagalbinės patalpos (miško medžiagos, lako ir dažų 
sandėliai, katilinė, medienos džiovinimo kameros)86. 1975 me-
tais per 7 000 m² padidėjo gamybinis plotas, gamyba konvejeri-
zuota, gauti nauji įrenginiai – dvi baldų lakavimo ir apdailos li-
nijos, kabantis konvejeris gaminių lakui džiovinti87. Atidarymo 
šventėje palinkėta per metus pagaminti 720 000 kėdžių88.

1980 metais „Ventoje“ buvo įrengta ekspozicijos salė, kuriai 
jaukumo suteikė „originalus interjeras ir kombinuotas apšvie ti-
mas“89. Interjere atsirado skirtingo aukščio pakylos, ant kurių 
statyta šios įmonės ir kitų – Latvijos, Estijos („Koperator“), Mai-
kopo („Jurmavel“) – baldų susivienijimų produkcija, Kišiniovo 
baldų fabriko gaminiai, taip pat gauti suvenyrai, prizai, garbės 
raštai90. Pateiktame ekspozicijos salės eksponatų sąraše yra vi-
sokios paskirties baldai – suoleliai, lentynėlės, spintelės, vaikų 
baldai (proj. Nr. 860), įvairios kėdės (proj. Nr. 477 variantai, 
proj. Nr. 939, 940, kt.), taip pat kelios „olimpinės kėdės“ 
(proj. Nr. 663-11, kitas proj. Nr. nenurodytas)91. 

1987 metais „Ventos“ administracinio korpuso kolonų nišoje 
įkurtoje parduotuvėje „Šilas“ pradėtos pardavinėti buityje pra-
verčiančios medžiagos, medienos, laminuotų plokščių, gobele-
nų atraižos, kėdžių detalės ir kt.92. 

86 Ibid.
87 Stankus, „Nuo amatininkų dirbtuvės iki stambios įmonės“, 1; Maižius, 

„Naujame komplekse – įkurtuvės“, 3.
88 Maižius, „Naujame komplekse – įkurtuvės“, 3.
89 Balčiūnas, „Šiaulių baldų gamybinis susivienijimas „Venta“. V knyga 

(1976–1980)“, 98, 100.
90 Ibid.
91 Ibid., 99, 100.
92 R. Ginkus, „Visus kviečia Šilas“, Raudonoji vėliava 224 (10220) (1987-11-13): 2.

„Ventos“ parduotuvė „Šilas“. 1987. 
V. Volodkos nuotr. „Ventos LT“ archyvas

„Ventos“ direktorius Liudvikas Stankus. 1985. 
J. Siliūnaitės nuotr. „Ventos LT“ archyvas

„Ventos“ direktorius Liudvikas Stankus 
sveikina ilgametį įmonės darbuotoją 
Ivaną (Joną) Seliuginą. J. Siliūnaitės nuotr. 
„Ventos LT“ archyvas

„Ventos“ direktorius Liudvikas Stankus 
ir vyriausiasis inžinierius Antanas Tartilas 
poilsiavietės „Bijotė“ salėje Miško pramonės 
darbuotojų dieną. 1985. J. Siliūnaitės nuotr. 
„Ventos LT“ archyvas

„Ventos“ direktorius Liudvikas Stankus sveikina ilgametį įmonės 
darbuotoją Praną Savicką (viduryje). 1982. „Ventos LT“ archyvas
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„Ventos“ direktorius Liudvikas Stankus 
lietingą dieną ruošiasi dviračių žygiui. 1982. 
J. Siliūnaitės nuotr. „Ventos LT“ archyvas

Lietuvos TSR baldų pramonės ministerijos įmonių direktorių taryba 
„Ventoje“. 1979. „Ventos LT“ archyvas

Baltarusijos TSR ir Lietuvos TSR baldų ir me-
džio apdirbimo pramonės ministrai „Ventos“ 
cechuose. 1981. „Ventos LT“ archyvas

„Ventos“ direktorius Liudvikas Stankus ir LKP CK sekretorius, 
kuravęs pramonę ir ekonomiką (buvęs Lietuvos Respublikos 
prezidentas) Algirdas Mykolas Brazauskas cecho Nr. 1 apdailos 
bare. 1983. J. Siliūnaitės nuotr. „Ventos LT“ archyvas

Naujasis „Ventos“ administracinis korpusas su valgykla ir sale (kairėje). 1975. 
„Ventos LT“ archyvas

Pirmoji naujametinė vakaronė naujame 
„Ventos“ korpuse. 1975. „Ventos LT“ archyvas



48 49

Cecho Nr. 1 apdailos baras 
(buv. Taikos g. 69).
„Ventos LT“ archyvas

Cecho Nr. 1 mašininio 
surinkimo baras 
(buv. Taikos g. 69). 
J. Siliūnaitės nuotr. 
„Ventos LT“ archyvas

Cecho Nr. 1 apmušimo baras 
(buv. Taikos g. 69). 
„Ventos LT“ archyvas Cecho Nr. 1 apmušimo baro Onos Dildienės brigada. „Ventos LT“ archyvas
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Cecho Nr. 2 apmušimo 
baras (Rūdės g. 27). 
„Ventos LT“ archyvas

Cecho Nr. 2 brigada. Iš kairės pirmoje eilėje: Gintautas Pajaujis, Eduardas Daudoravičius, 
Pranas Balta, Jonas Malskis, Antanas Banys. Iš kairės antroje eilėje: Kazys Bielskis, Vincas 
Katauskas, Tadas Saliamonas, Vytautas Tautkus, Kazimieras Grigaitis. 1980. 
J. Siliūnaitės nuotr. „Ventos LT“ archyvas

Cecho Nr. 2 šlifuotojos. Iš kairės: Elena Veblauskienė, Ona Tautkienė, Ona Sireikienė, 
Rima Karpičienė, Augustina Lukienė, Emilija Žičkienė, Rima Zarankaitė, Teresė 
Masalskienė, Danutė Bulanova, Onutė Laumakienė, Marytė Kazlauskienė, 
Aleksandra Jablonskienė. 1985. J. Siliūnaitės nuotr. „Ventos LT“ archyvas

Cecho Nr. 2 apmušėjos. 
Zitos Platovos brigada. 
1983. „Ventos LT“ archyvas
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Cecho Nr. 3 džiovyklos (buv. Taikos g. 69). „Ventos LT“ archyvas

Cecho Nr. 3 detalių krovikų į rietuves 
brigada. „Ventos LT“ archyvas

„Ventos“ Darbo užmokesčio skyrius. 1981. 
„Ventos LT“ archyvas

„Ventos“ darbuotojai. 1981. 
„Ventos LT“ archyvas

Kėdžių gamybos įrenginiai. 
VIII dešimtmečio V. Pilovo nuotr. 
„Ventos LT“ archyvas
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Šiaulių baldų kombinato ir Mažeikių baldų fabriko 
sujungimas 

Mažeikių baldų fabriko ištakos siekia 1926 metus. Tarpukaryje 
įkurtos dvi, Juozo Šoblinsko ir Šapiro, baldų dirbtuvės, prasidė-
jus pirmajai sovietizacijai, buvo nacionalizuotos, sujungtos ir 
pavadintos Valstybine baldų dirbtuve93. Iki susijungimo su Ma-
žeikių baldų fabrikas buvo ne kartą reorganizuotas, vaikams 
(ikimokyklinio amžiaus) skirtų baldų gamybai specializuotas 
1965 metais94.

Šių įmonių suliejimas buvo sudėtingas. Jų būta nelygiaver-
čių. Darbo padaugėjo. Ką tik baigus didelę rekonstrukciją Šiau-
liuose, reikėjo padėti mažeikiečiams, tad iš Šiaulių specialistai 
vyko į Mažeikius. Mažeikių filialą rekonstravus antroje VIII de-
šimtmečio pusėje95, padidėjo gamybos plotas, pagerėjo darbo 
sąlygos – pastatyta valgykla, sutvarkyta aplinka.

Mažeikių filialo direktoriumi dirbo Romualdas Petryla, Jonas 
Korsakas96, prieš tai laikinai – Domas Varkalys, Petras Jankaus-
kas. „Ventos“ Mažeikių filialas specializacijos nekeitė – ir po 
 rekonstrukcijos gamino vaikų baldus. Palyginti su 1975 metais 
(iki rekonstrukcijos), VIII dešimtmečio pabaigoje šios įmonės 
gamyba išaugo beveik 50 procentų97. Pagrindinė Šiaulių įmonės 
produkcija – kėdės. 

93 „Baldų fabrikas, Mažeikių baldų fabrikas“ in Mažeikių krašto enciklopedija, 
žiūrėta 2021 m. gegužės 4 d. http://www.mke.lt/Bald%C5%B3_
fabrikas#cite_ref-1.

94 Ibid.
95 1978 m., paruošus techninę dokumentaciją, pradėta Mažeikių įmonės 

rekonstrukcija beveik baigta 1979 m. pabaigoje. Žr. Balčiūnas, „Šiaulių 
baldų gamybinis susivienijimas „Venta“. IV knyga (1971–1975)“, 21. 

96 Rudzinskienė ir Vaičiulienė, „Šiaulių baldų gamybinio susivienijimo 
„Venta“ metraštis I (1987)“, 64.

97 Balčiūnas, „Šiaulių baldų gamybinis susivienijimas „Venta“. IV knyga 
(1971–1975)“, 22.

Gamybos technologija ir jos racionalizavimas

Įvairūs gaminių kokybės, medžiagų deficito klausimai buvo 
aktualūs visą sovietmetį. Nors pokaryje ir pereita prie pato-
gesnės, lengviau mechanizuojamos „stalių“ baldų gamybos, 
ne viskas vyko sklandžiai, tad daug dėmesio „Ventoje“ skirta 
gamybos procesui gerinti, vadinamajam gamybos racionaliza-
vimui, naujų įrenginių kūrimui. Beveik visuose kraštotyros 
darbuose rašoma apie siekį didinti įmonės gamybos apimtis, 
gerinti darbo aplinką, rankinį darbą keisti mašininiu. Į šį 
procesą buvo įtraukta nemažai darbuotojų. A. Tartilas rašė: 

Kas užeina į baldų kombinatą, mato, kad ir šiandien dar yra 
silpnai mechanizuotų procesų. O tie, kas lankėsi ir anksčiau, 
žino, jog jų buvo dar daugiau. Iš broliškų respublikų gaunami 
įrengimai pakeičia žmogaus rankas. Tačiau mūsų cechuose 
matosi nemaža ir tokių staklių, ant kurių nėra jokio gamyklos 
ženklo. Tai pagamino patys mūsų kūrybinio darbo entuziastai-
novatoriai98.

98 Balčiūnas, „Šiaulių baldų gamybinis susivienijimas „Venta“. III knyga 
(1961–1970)“, 9. 

„Ventos“ Mažeikių filialas po rekonstruk-
cijos. 1979. „Ventos LT“ archyvas

„Ventos“ Mažeikių filialo vyriausiasis 
inžinierius Vytautas Putinas teisinių žinių 
konkurse. 1985. J. Siliūnaitės nuotr. 
„Ventos LT“ archyvas

Racionalizuotojai Gintautas Lukošiūnas, 
Stasys Gaubis, Jonas Mikšiūnas. 
„Ventos LT“ archyvas

Išradėjas ir racionalizuotojas Edmundas 
Jonaitis (dešinėje) ir vyriausiasis inžinierius 
Antanas Tartilas. „Ventos LT“ archyvas
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Nesant galimybių gamyklai gauti visos reikalingos įrangos, 
daug jos sumanė įmonės išradėjai – Liudas Kneižys, Bronius 
Nainys, Albinas Sakalas, Vaclovas Juozapavičius, Romualdas 
Kuprevičius, Antanas Tartilas, Ivanas (Jonas) Seliuginas ir kiti. 
1961 metais, suvienijus gamybos gerintojų, geriausių stalių, 
šaltkalvių, inžinierių, technikų, jėgas, įkurtas visuomeninis 
konstruktorių biuras (VKB)99. Įmonės racionalizuotojų išradėjų 
brigadą, tarp jų – Stasį Vencevičių, Benjaminą Zurbą, Edmun-
dą Jonaitį, Gintautą Lukošiūną – 1979 metais straipsnyje mini 
D. Balčiūnas100. 

Išradimų (kai kuriems suteikti autoriniai liudijimai) įmonėje 
būta daug ir įdomių, o jų tyrimas vertas atskiros monografijos. 
L. Stankus mini penkių darbo vietų karuselinį konvejerį ir į 
išradimą pretendavusią jo dalį – medžiagos įtempimo mazgą 
(gautas autorinis liudijimas, autoriai – Rimvydas Žemgulys, 
V. Naverdauskas, Edmundas Jonaitis), įtaisą kėdžių detalėms 
paduoti į dviejų špindelių gręžimo stakles (autoriai – Rimvydas 
Žemgulys, Visvaldas Saulius, Edmundas Jonaitis), stakles poro-
lonui pjauti pagal storį, pneumatinius spaustus kėdžių karka-
sams surinkti (abiejų autoriai – V. Saulius, E. Jonaitis)101. Gamy-
biniuose planuose gamybos racionalizavimo pasiūlymai suskai-
čiuoti, nurodyta ir piniginė jų nauda. Pavyzdžiui, 1970 metais 
pateikti 26 racionalizavimo pasiūlymai padėjo įmonei sutaupyti 
12 000 rublių102. Gamybos racionalizavimas truko iki pat Lietu-
vos nepriklausomybės atkūrimo, kai ekonomikos pokyčiai lėmė 
kitas gamybinio proceso galimybes, nors jų atsirado ir kiek 
anksčiau – laisvėjant politinėms aplinkybėms. 

99 Ibid.
100 Danielius Balčiūnas, „Kūrybinės brigados indėlis“, Raudonoji vėliava 

58 (8004) (1979-03-24): 1.
101 Edmundo Jonaičio atsiminimai in Stankus in Neišnykim, 209–210.
102 Balčiūnas, „Šiaulių baldų gamybinis susivienijimas „Venta“. III knyga 

(1961–1970)“, 84.

„Bijotė“ – „Ventos“ poilsiavietė ir pagalbinis ūkis

1980 metais įmonės darbuotojams, jų šeimoms ir svečiams duris 
atvėrė įkurta „Bijotė“. Tuomet ji buvo viena populiariausių Šiau-
lių krašte. Poilsiavietei parinkta graži, 27 km nuo Šiaulių nutolu-
si vieta netoli Bijotės ežero: „Ant Bijotės ežerėlio padarytas me-
dinis tiltas – su atsišakojimu, su trapais nusileisti į vandenį. 
Maždaug toks, kaip Palangoj, tik, žinoma, mažesnis“103. 

L. Stankus rašė, kad poilsiavietė buvo būtina: „Norėjęsi, kad 
žmonės, savaitę atidirbę medžio dulkių, dažų, lakų kvapų pri-
tvinkusiuose cechuose, savaitgalį praleistų ne miesto bute ar 
kieme, ne tarp mašinų stumdydami vaikų vežimėlius, o gryna-
me ore“104. Joje rengtos saviveiklinių folkloro meno kolektyvų, 
darbuotojų šventės. 

103 Rudzinskienė ir Vaičiulienė, „Šiaulių baldų gamybinio susivienijimo 
„Venta“ metraštis II (1986)“, 317. Nurodytas šaltinis: Teresė Pažūsienė, 
„Reportažas iš darbininkų poilsiavietės. Savo išauginta daržovė gardesnė“, 
Tiesa, 1986-07-27.

104 Ibid., 315. Nurodytas šaltinis: Teresė Pažūsienė, op. cit.

Kėdės užpakalinės kojos dviejų suklių 
gręžimo automatas. 1975. 
„Ventos LT“ archyvas

Kėdžių sėdynių apmušimo penkių vietų 
konvejeris. 1975. „Ventos LT“ archyvas

„Bijotė“. 1985. A. Dilio nuotr. 
Lietuvos centrinis valstybės archyvas
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Pasakojama, kad Kurtuvėnų regioninio parko105 Pabijočio kai-
me miškininkams priklausė sena troba, kurią ventiečiai nusižiū-
rėjo ir išmainė į dvejas naudotas medžio apdirbimo stakles106. 
Poilsiavietėje buvo pastatyti trys prie kraštovaizdžio priderinti 
namai. Naujų čerpėmis dengtų pastatų architektūra priminė 
senąsias pirkias, tačiau buvo su visais poilsiui reikalingais pato-
gumais – virtuve, valgykla, dušais ir pirtele. Dalis patalpų, sie-
kiant nedarkyti aplinkos, suprojektuota po žeme, tam pasitelkti 
kalvotos vietovės privalumai. 

1982 metais „Bijotėje“ susibūrę liaudies meistrai, pynėjai, 
drožėjai, kalviai (F. Vargonas, S. Šimaitis, J. Prielaidas, Zigmas 
Vaišvila, J. Bukauskas ir kiti) poilsiavietę gražino. Tris savaites 
vyko kūrybinis seminaras, surengtas bendradarbiaujant „Ventai“ 

105 1960 m. įkurtas Kurtuvėnų landšaftinis draustinis, 1992 m. – Kurtuvėnų 
regioninis parkas, 1995 m. – Pabijočių botaninis-zoologinis draustinis.

106 Rudzinskienė ir Vaičiulienė, „Šiaulių baldų gamybinio susivienijimo „Ven-
ta“ metraštis II (1986)“, 315. Nurodytas šaltinis: Teresė Pažūsienė, op. cit.

ir Liaudies meno draugijai. Drožėjai sukūrė rodyklę į poilsiavietę, 
stalus ir suolus poilsiautojams. Pynėjai – pintų daiktų interjerui. 
Z. Vaišvila padarė vėjarodes107. Šio meistro darbų „Bijotėje“ buvo 
daugiau. Atvykę darbuotojai patekdavo į „liaudies meistro Zigmo 
Vaišvilos [...] sukurtą grožio karalystę. Laiptinės pertvaros, židi-
nys su jo meniškais kalvėse nukaltais žarstekliais, veidrodžių rė-
mai, langinės ir daugelis kitų elementų mus žavi, taurina [...]“108.

Kilo mintis poilsiavietėje pradėti plėtoti žemės ūkį: „kodėl 
salotas, ridikėlius, taip pat ir pieną, varškę ar mėsą gabenti iš 
miesto, jei galim pasiimti iš aplink esančių nenaudojamų pievų, 
žemės?“109. Pagalbinis ūkis pradžioje buvo įkurtas neoficialiai, 

107 Vytenis Rimkus, „Liaudies meistrai Bijotėje“, Raudonoji vėliava 117 (8823) 
(1982-06-15): 3.

108 Rudzinskienė, „Kultūriniai, tradiciniai renginiai, saviveikla II“, 190.
109 Rudzinskienė ir Vaičiulienė, „Šiaulių baldų gamybinio susivienijimo 

„Venta“ metraštis II (1986)“, 316. Nurodytas šaltinis: Pažūsienė, „Repor-
tažas iš darbininkų poilsiavietės Savo išaugintas daržovė skanesnė“.

„Bijotė“. V. Volodkos nuotr.
„Ventos LT“ archyvas

Skulptūros, kviečiančios į „Bijotę“. 1986. 
A. Dilio nuotr. Lietuvos centrinis 
valstybės archyvas
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o vėliau ventiečių idėjai pritarta. Minima, kad 1986 metais 
turėta 20 ha savos ir 25 ha nuomojamos žemės, 20 karvučių, 
kurių dar šiltą ir ką tik perkoštą gėrė poilsiautojai, 60 kiaulių, 
100 vištų, šiltnamių, kuriuose augintos ne tik daržovės, bet ir 
gėlės (rožės, gvazdikai, tulpės, gerberos), daržų, didelių laukų, 
užsodintų bulvėmis, runkeliais, užsėtų miežiais110. Ūkio gėrybė-
mis poilsiautojai vaišinosi nemokamai111, daržovės buvo tiekia-
mos ir į „Ventos“ valgyklą. Vėlesni sociokultūriniai pokyčiai 
„Bijotei“ buvo negailestingi. Atkūrus nepriklausomybę poil-
siavietė sunyko112. 

110 Ibid., 318.
111 1986 m. poilsio diena „Bijotėje“ kainavo 5, poilsiaujantys darbuotojai už 

dieną mokėjo 1,5 rublio. Žr. ibid., 319.
112 Laima Peleckienė, „Šiaulių rajone supleškėjo žinoma poilsio bazė“, Delfi, 

paskelbta 2003 m. lapkričio 10 d. https://www.delfi.lt/news/daily/crime/
siauliu-rajone-supleskejo-zinoma-poilsio-baze.d?id=3142897.

„Bijotės“ vaikų žaidimo aikštelės projekto 
maketas. Autorius – Igoris Gaidamovičius. 
1985. J. Siliūnaitės nuotr.
„Ventos LT“ archyvas

Geros nuotaikos šventėje „Bijotėje“. 
Dešinėje – liaudies meistras Antanas 
Ženkus su žmona. J. Siliūnaitės nuotr.
„Ventos LT“ archyvas

„Bijotė“. 1986. A. Dilio nuotr. 
Lietuvos centrinis valstybės archyvas

Miško pramonės darbuotojų šventė 
„Bijotėje“. 1987. V. Volodkos nuotr. 
„Ventos LT“ archyvas
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7.  kuLtūrinis Ventiečių LAisVA LA ik is

Sovietinio laikotarpio įmonėse buvo įprasta plėtoti ir kultūrinį 
gyvenimą, organizuoti laisvalaikio veiklas. Buriant bendruomenę, 
darbuotojams vyko renginiai, atsirado saviveiklos grupių. „Vento-
je“ kultūrinis gyvenimas buvo aktyvus – žmonės noriai įsitraukė į 
įvairias veiklas. Įmonėje buvo minima Miško dar buotojų, Inži-
nierių diena. Rengti susitikimai, paskaitos, taip pat darbuotojų 
kraštotyrininkų, Šiaulių dailininkų parodos, teisinių, ekonomi-
nių, saugaus eismo žinių ir profesinio meistriškumo konkursai, 
vakaronės, sveikinti sukaktuvininkai, vyko sporto šventės. 

Nemenki ventiečių sportiniai pasiekimai. Buvo suburtos 
moterų ir vyrų krepšinio, lengvaatlečių, šaudymo, moterų ir 
vyrų tinklinio, bėgikų, stalo teniso, slidininkų, orientacininkų, 
daugiakovės, plaukimo, virvės traukimo, šaškininkų ir šachma-
tininkų, turistų ir poledinės žūklės, greitojo čiuožimo koman-
dos ir rinktinės113. Darbuotojams nuomojo sporto salę, baseiną. 

Itin reikšminga saviveiklos kolektyvų veikla. Jų pasirody-
mai, dainos, šokiai, spektakliai džiugino „Ventos“ ir kitų įmo-
nių darbuotojus. Tokie kolektyvai įmonėje pradėti steigti poka-
ryje. 1953 metais įkurtas mišrus choras gyvavo iki 1964 metų 
(vadovai – Aloizas Janušonis, P. Valančius ir B. Ambrazas)114. 
1955–1963 metais veikė liaudies šokių būrelis (vadovas – Bro-
nius Mitkevičius). 1963 metais susibūręs estradinis ansamblis 
(vadovas – A. Kurlianskis) gyvavo iki 1979 metų. 1962 metais 
įkurtas baldininkų dramos būrelis, o 1982 metais įvyko ir vaikų 
dramos būrelio premjera (Violetos Palčinskaitės „Aš vejuosi 
vasarą“). 1978 metais susikūrė folklorinis (etnografinis), taip pat 
mišrus vokalinis ansambliai (vadovas – Juozas Gavenauskas)115, 
muzikinė jaunimo studija „Kvadro“ (Quadro) (vadovas – Romual-
das Volodka)116. 

113 Balčiūnas, „Šiaulių baldų gamybinis susivienijimas „Venta“. IV knyga 
(1971–1975)“, 37–39.

114 Kituose šaltiniuose jo įkūrimo data nukeliama į 1945 m. Tuomet dainuoti 
susirinko baldininkų jaunimas. Pirmasis chorvedys – kompozitorius, 
dirigentas, nusipelnęs meno veikėjas Juozas Karosas. Žr. Rudzinskienė, 
„40 metų vienoje įmonėje: Jokimas Baranauskas, Pranas Savickas, Jonas 
Mikšiūnas, Jaronimas Babenskas“, 47. 

115 J. Lukianskaitė, „Daina dainelę vijo...“, Raudonoji vėliava 19 (8467) 
 (1981-01-28): 3.

116 „Kvadro“ renginiai – jaunimui skirtos teminės diskotekos, šventiniai 
vakarai, susitikimai. Žr. Rudzinskienė, „Kultūriniai, tradiciniai renginiai, 
saviveikla II“, 221, 222.

Vakaronių konkurse. J. Siliūnaitės nuotr. „Ventos LT“ archyvas

Iš balandžio 1 d. stendo „Ventoje“. 
IX dešimtmetis. „Ventos LT“ archyvas

Profesinio meistriškumo konkursas. 1986. J. Siliūnaitės nuotr. „Ventos LT“ archyvas



64 65

Senelio Šalčio palyda į cechą Nr. 2. 
Iš kairės: Ada Dulevičienė, muzikantai 
Domininkas ir Stefanija Jočiai. 1989. 
„Ventos LT“ archyvas

„Ventos“ meno vadovas Romualdas Volodka 
Naujųjų metų šventėje. J. Siliūnaitės nuotr.
„Ventos LT“ archyvas

Miško darbuotojų dienos minėjimas. 
1972. „Ventos LT“ archyvas

Specialistų diena. 1974. 
„Ventos LT“ archyvas

Ekonomikos žinių konkurso pirmininkas, 
direktoriaus pavaduotojas ekonomikos 
reikalams Vaclovas Bartkus (antras iš kairės). 
„Ventos LT“ archyvas

Šeimų estafetė „Bijotėje“. 
„Ventos LT“ archyvas

Jaunimo diskoteką „Kvadro“ veda Romualdas Volodka ir 
vyriausiojo inžinieriaus pavaduotojas Povilas Algimantas 
Bujevičius. „Ventos LT“ archyvas
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Sveikatingumo grupė basine. 1980. „Ventos LT“ archyvas

Startas Dengtilčio pušyne. 1981. 
„Ventos LT“ archyvas

Įmonės dviratininkai. 1979. „Ventos LT“ archyvas

„Ventos“ komanda sporto varžybose. 1989. J. Siliūnaitės nuotr.,
„Ventos LT“ archyvas

Tarpcechinis stipruolių konkursas. 
„Ventos LT“ archyvas
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Šiaulių baldų kombinato estradinis 
ansamblis. „Ventos LT“ archyvas

Šiaulių baldų fabriko mišrus choras. 
Vadovas – B. Ambrazas. 1953. 
„Ventos LT“ archyvas

Šiaulių baldų fabriko 
mišrus choras. 1955. 
„Ventos LT“ archyvas

Folklorinis (etnografinis) ansamblis

Kraštotyros darbuose rašoma, kad be šio ansamblio nepraeida-
vo nė viena ventiečių šventė. Minimi ansamblio vadovai – nuo 
1979 metų „Ventos“ meno vadovu dirbęs Romualdas Volodka117 
ir Irena Povilanskienė118. Ruošiantis XIII Lietuvos tautinei dainų 
šventei (1990), spaudoje rašyta: 

vienas iš seniausių Šiaulių miesto folklorinių kolektyvų – tai 
„Ventos“ baldų gamybinio susivienijimo folklorinis ansamblis 
(vadovė J. Povilanskienė). Bet kartu tai pats jaunatviškiausias 
kolektyvas. Jis tarsi viena šeima, turinti savo tradicijas, na, ir, 
kaip pati vadovė sako, dainuojantis grynai šiaulietišką folklorą119. 

117 Rudzinskienė, „Šiaulių baldų gamybinio susivienijimo „Venta“ dramos 
ratelio istorija 1962–1987“, 192.

118 Irena Rudzinskienė, „Ne visos dainos išdainuotos. BGS „Venta“ folklorinis 
ansamblis. II dalis“. Kraštotyros darbas, Šiauliai, 1989, 16.

119 Mykolas Žalneravičius, „Folkloras – tautos kultūros šaknys“, Šiaulių 
naujienos 48 (10787) (1990-03-13): 3.

Į folklorinio ansamblio 10-mečio šventę 
„Bijotėje“ atvyko ansamblio dalyviai: 
Angelė Padorienė, Irena Rudzinskienė, 
Pranas Gabrielaitis, Bronislava Joniškienė, 
Viktoras Žeknys ir kiti. 1989. 
V. Volodkos nuotr. „Ventos LT“ archyvas
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Nuo pat ansamblio įkūrimo jame dalyvavo ilgametis darbuo-
tojas Jonas Mikšiūnas120, kiti ventiečiai – Stefanija Gedgaudienė, 
Dana Gurskienė, Stefanija ir Domininkas Jočiai, Angelė Padorie-
nė, Veronika Levickienė, Vaclovas Peldūnas, Viktoras Žeknys, 
Pranas Gabrielatis, Irena Rudzinskienė, Bronislava Joniškienė. 

Ansamblis dalyvavo įvairiuose renginiuose. 1978 metais buvo 
pakviesti žiūrovais, o 1979-ais varžėsi etnografinių ansamblių 
šventėje „Kurtuvėnų legenda“ ant Girnikų kalno Kurtuvėnų 
miško valdose. 1980 metais „Ventos“ etnografinio ansamblio 
dalyviai surengė šventę „Šalia kelio vieškelėlio“ prie Bijotės 
ežero, o 1986 – folklorinių ansamblių šventę „Ant ežerėlio“121. 
1988 metais „Ant ežerėlio“ „Bijotėje“ dalyvavo ir folkloriniai 
ansambliai iš Vilniaus, Kupiškio, Jonavos, Kuršėnų, Kazlų 
Rūdos122. 1989 m. gegužės 26 d. „Bijotėje“ ilgai netilo dainos 
ansamblio 10-mečio šventėje123. 

120 Rudzinskienė, „40 metų vienoje įmonėje: Jokimas Baranauskas, 
 Pranas  Savickas, Jonas Mikšiūnas, Jaronimas Babenskas“, 46.

121 Rudzinskienė, „Kultūriniai, tradiciniai renginiai, saviveikla II“, 115.
122 Rudzinskienė, „Ne visos dainos išdainuotos. BGS „Venta“ folklorinis 

ansamblis. II dalis“, 1, 18.
123 Ibid., 1.

Folklorinis ansamblis keliauja į Užgavėnių 
šventę Šiauliuose. 1990. „Ventos LT“ archyvas

Renė Banaitienė. Folkloro šventės 
„Ant ežerėlio“ emblema. 1986. 
„Ventos LT“ archyvas

Folklorinio ansamblio vyrai Kovo 8-ąją sveikino, šokdino „Ventos“ bendradarbes 
ir koncertavo. Pirmoje eilėje iš kairės: Pranas Gabrielaitis, Stepas Ivanavičius, 
Viktoras Žeknys, Andrius Zabarauskas. Antroje eilėje: viduryje – Jonas Mikšiūnas, 
Albinas Bernadišius. „Ventos LT“ archyvas

Folklorinis ansamblis. 
Vadovė – Irena Povilanskienė. 
1987. V. Volodkos nuotr. 
„Ventos LT“ archyvas
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Folklorinio ansamblio dainininkės. 
Iš kairės: Regina Bujevičienė, 
Veronika Levickienė, Ona Užemeckienė, 
Stefanija Jočienė, Dalia Pučinskienė, 
Aldona Kiaunienė. 1989. 
„Ventos LT“ archyvas 

Koncertuoja folklorinis ansamblis. Pirmoji iš kairės – ansamblio 
vadovė Irena Povilanskienė. 1989. „Ventos LT“ archyvas

Folklorinio ansamblio dalyviai. 
Iš kairės: Viktoras Žeknys, 
Aldona Kiaunienė, Bronislava 
Joniškienė, Albinas Bernadi-
šius, Vaclovas Peldūnas, 
Veronika Levickienė. 1989. 
„Ventos LT“ archyvas

Pasakotoja Elvyra Balčiūnienė 
folkloro šventėje „Ant ežerėlio“ 
poilsiavietėje „Bijotė“. 1988. 
V. Volodkos nuotr. 
„Ventos LT“ archyvas

Folkloro šventė „Ant ežerėlio“ poilsiavietėje „Bijotė“. 1988. 
„Ventos LT“ archyvas
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Baldininkų dramos būrelis

Itin aktyviai veikė baldininkų dramos būrelis. Medžiagą apie jį 
surinko I. Rudzinskienė. Jos parengtame kraštotyros darbe 
išsamiai atskleista būrelio veikla 1962–1987 metais124. 

Nors buvę „Ventos“ darbuotojai prisimena ir pirmą dramos 
būrelio vadovą – Šiaulių dramos teatro aktorių Juozą Zubėną, 
ir kad būrelis gyvavo dar VI dešimtmečio pradžioje, tačiau būre-
lio veiklos pradžia, minint jo sukaktis, siejama su 1962 metais. 
1962–1982 metais jam vadovavo Šiaulių dramos teatro aktorius 
Vaclovas Tamašauskas, režisavęs daugybę baldininkų spekta-
klių125. Tarp jų – Kazio Sajos „Palangos liūtas“ (1962, vieno veiks-
mo komedija), „Jo ekscelencija vabalas“ (1964, dviejų veiksmų 
komedija, 1978 – „Jo ekscelencija“, vieno veiksmo komedija), 
„Vis per gerą širdį“ (1965, vieno veiksmo komedija), „Moterys 
eina per lietų“ (1967, vieno veiksmo drama), „Pereinamoji lapė“ 
(1971, vieno veiksmo komedija), „Kepurė dega“ (1974, vieno 

124 Rudzinskienė, „Šiaulių baldų gamybinio susivienijimo „Venta“ dramos 
ratelio istorija 1962–1987“.

125 Balčiūnas, „Šiaulių baldų gamybinis susivienijimas „Venta“. IV knyga 
(1971–1975)“, 201. 

veiksmo komedija), „Paršo gaudynės“ (1975, vieno veiksmo ko-
medija), „Šventežeris“ (1979, trijų veiksmų pjesė), Viktoro Miliū-
no „Mūsų gerasis dėdė“ (1968, vieno veiksmo pjesė), Juozo Gru-
šo „Nenuorama žmona“ (1972, vieno veiksmo komedija), Sofijos 
Kymantaitės-Čiurlionienės „Kuprotas oželis“ (1977, vieno veiks-
mo idilė) ir kt.126. Imtasi ir „rimtų“ žanrų: Vaižganto „Nebylį“, 
dviejų dalių dramą (1984, 1985), ir pasirodymą Ingmaro Bergma-
no radijo pjesės „Miestas“ motyvais (1986) režisavo Šiaulių dra-
mos teatro aktorė Elena Jasnauskaitė127. 1987 metais buvo paro-
dytas režisierės, Šiaulių dramos teatro aktorės Nijolės Mironči-
kaitės režisuotas spektaklis Kazio Binkio „Tamošius bekepuris“128.

Dramos būrelio aktoriai dalyvaudavo Šiaulių dramos kolekty-
vų apžiūrose, respublikinėje dramos būrelių peržiūroje „Dobilė-
lis penkialapis“, Šiaulių dramos teatre vykusiuose Teatro meno 
dienos konkursuose kovojo dėl pereinamojo dramos teatro prizo 
už geriausią spektaklį, pelnė apdovanojimų. Dramos būreliui 
priklausę darbuotojai Regina ir Povilas Algimantas Bujevičiai, 
Audronė Jakienė, Vaclovas Peldūnas, Bronislava Joniškienė, Ona 
Andriulienė, Albinas Bernadišius, Stefanija Gedgaudienė, Stasys 
Gaubis, Vytautas Sirtautas, Violeta Meškauskaitė ir kiti, vado-
vaujami režisieriaus V. Tamašausko, sukūrė žiūrovus džiuginu-
sių vaidmenų129. Ventiečių spektaklius apipavidalino Šiaulių 
dramos teatro vyriausiasis dailininkas dekoratorius, scenogra-
fas, Šiaulių miesto Garbės pilietis (2003) Antanas Krištopaitis130, 
dailininkai Renė Banaitienė, Vytautas Vincentas Timinskas. 
„Ventoje“ apipavidalintoja dirbusi garsi odininkė R. Banaitienė 
surengė asmeninių parodų, sukūrė emblemą ventiečių šventei 
„Ant ežerėlio“, kitų meno darbų131. 

1978 metais įmonės salėje vyko pirmasis, tradiciniu tapęs 
„Ventos pavasaris“ – Miško, popieriaus ir medžio apdirbimo pra-
monės įmonių dramos būrelių, skaitovų festivalis pereinama-
jam, „Ventos“ įsteigtam prizui laimėti. R. Bujevičienė „Ventiečio“ 
laikraščiui rašė: „Sulaukėme daug poezijos mylėtojų – skaitovų, 

126 Rudzinskienė, „Šiaulių baldų gamybinio susivienijimo „Venta“ dramos 
ratelio istorija 1962–1987“, 3–28.

127 Rudzinskienė, „Kultūriniai, tradiciniai renginiai, saviveikla II“, 115; 
 idem, „Šiaulių baldų gamybinio susivienijimo „Venta“ dramos ratelio 

istorija 1962–1987“, 50, 52.
128 Rudzinskienė, „Šiaulių baldų gamybinio susivienijimo „Venta“ dramos 

ratelio istorija 1962–1987“, 53.
129 Ibid., 44–46.
130 Ibid., 221–223.
131 Ibid., 218–220. 

Šiaulių dramos teatro aktorius, 
„Ventos“ dramos būrelio pasirodymų 
režisierius Vaclovas Tamašauskas. 
„Ventos LT“ archyvas

Dailininkė Renė Banaitienė. 
„Ventos LT“ archyvas

Dramos būrelio rodyta vieno veiksmo 
komedija Regimanto Kaškausko 
„Karšto garo debesy...“. 
Režisierius – Vaclovas Tamašauskas. 
Veikėjai: 127 metų pirtininkas – 
Povilas Algimantas Bujevičius, 
Lavonas iš pirties – Stasys Gaubis, 
Teta Marija – Stefanija Gedgaudienė. 
1980. „Ventos LT“ archyvas
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šmaikštaus humoro mėgėjų, dramos būrelių iš Kauno, Klai-
pėdos, Panevėžio, Vilniaus, Šilutės, Kazlų Rūdos, kurie tikrai 
suteikė daug malonių akimirkų“132. „Ventos“ dramos būrelis 
tapo 1978 ir 1981 metų „Ventos pavasario“ festivalio laureatu133. 
Šis festivalis rengtas septynerius metus (1978–1984). 

1977 metais kolektyvas minėjo 15-ą sukaktį, 1982 šventė dvi-
dešimtmetį, o 1987 – 25 metų jubiliejų. Būrelio veikla buvo plati:

Greit atskirti bus kančia,
„Venta“ ar teatras čia.
Visur repetuoja, groja,
Šoka, skaito ir dainuoja.
[...]134 

Artėjant nepriklausomybės atkūrimui ventiečiai su visa Lie-
tuva alsavo laisviau. 1988 metais įmonėje surengtas kultūros 
rėmimo grupės seminaras, kuriame dalyvavo Sąjūdžio iniciaty-
vinės grupės narys Romualdas Ozolas, 1989 – iškilmingas Lietu-
vos nepriklausomybės, 1990 – Vasario 16-osios minėjimas135. 

132 Ibid., 25. Nurodytas šaltinis: „Ventietis“, 1978 06, Nr. 11 (5).
133 Rudzinskienė, „Kultūriniai, tradiciniai renginiai, saviveikla II“, 115.
134 Balčiūnas, „Šiaulių baldų gamybinis susivienijimas „Venta“. IV knyga 

(1971–1975)“, 30.
135 Rudzinskienė, „BGS „Venta“ – Šiauliai. Kultūrinių renginių kronika“, 1–24.

Festivalio „Ventos pavasaris“ afiša. 1979. 
„Ventos LT“ archyvas

Dramos būrelio 20-metis. Benjaminas 
Zurba, Stasys Vencevičius, Violeta Meškaus-
kaitė, Zita Ručinskaitė, Loreta Sliesoraitytė, 
Nijolė Siomina, Aldona Šerienė, Stasys 
Gaubis, Stefanija Gedgaudienė, Bronė 
Joniškienė, Ona Andriulienė, Albinas 
Bernadišius, Vaclovas Peldūnas, Vaclovas 
Tamašauskas, Regina Bujevičienė. 1982. 
J. Siliūnaitės nuotr. „Ventos LT“ archyvas

Dramos būrelio 20-metis. 1982. 
„Ventos LT“ archyvas

Iš kairės: dramos būrelio dalyviai 
Stefanija Gedgaudienė, Stasys Gaubis, 
Šiaulių dramos teatro aktorės Elena 
Jasnauskaitė ir Dalia Cinauskaitė, 
dailininkė Renė Banaitienė. 
J. Siliūnaitės nuotr. „Ventos LT“ archyvas
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***
IX dešimtmečio pabaigoje buvo parengti paskutiniai „Ventos 

LT“ archyve saugomi įmonės veiklai skirti kraštotyros darbai. 
Čia ir baigiasi „Ventos“ metraščių tyrimas, tačiau įmonės istorija 
nenutrūksta. Atkūrus nepriklausomybę, prasidėjo naujas jos 
plėtotės etapas. 

Antros IX dešimtmečio pusės spauda dar mirgėjo skambio-
mis antraštėmis, skelbiančiomis apie darbo pirmūnų, spartuolių 
pasiekimus, uždavinius didinti produkciją ir gerinti jos kokybę, 
anonsavo nuo pat pirmojo sovietinio penkmečio nepaliaujamai 
gerėjančią gamybinę situaciją, vis augantį darbo našumą, tačiau 
pamažu retorika kito. Atkurta Lietuvos nepriklausomybė gilias 
tradicijas turinčiai baldų gamybos įmonei kėlė naujus iššūkius. 

Nepriklausomybę vos atkūrus, prasidėjo įmonių skaidymas 
ir privatizavimas. Viena svarbiausių Lietuvos baldų gamybos 
įmonių ir pagrindinė kėdžių gamintoja buvo pertvarkyta į smul-
kesnes įmones136. Nuo pagrindinės įmonės, buvusio Šiaulių bal-
dų gamybinio susivienijimo „Venta“, 1992 metais atskirtas Ma-
žeikių filialas pavadintas Mažeikių valstybine baldų įmone, kuri, 
tais pačiais metais privatizuota, įregistruota kaip AB „Mažeikių 
baldai“137. Kurį laiką čia buvo gaminti vaikų, prieškambario bal-
dai, kėdės. Šios akcinės bendrovės veikla buvo trumpalaikė – 
1995 metais iškelta bankroto byla, 2001 metais įmonė išregis-
truota iš įmonių rejestro (registro)138. 

Kitaip susiklostė Šiauliuose likusio Baldų gamybinio susivie-
nijimo „Venta“ likimas. AB „Venta“, įkurta 1992 metais139, susi-
dūrė su sparčiai kintančios ekonomikos iššūkiais, pakitusiomis 
vartojimo, gaminių dizaino tendencijomis. Probleminiai klausi-
mai, kuriuos sprendė gamintojas, buvo keliami ir spaudoje. 
1993  metais teigta, kad „įmonė turi tų pačių Lietuvos pramonei 
būdingų ekonominių problemų. Pirkėjai atsiskaito vėluodami, 
o už medžiagas tenka mokėti iš anksto. Vėliau mokami pinigai 
grįžta nuvertėję“140. Įmonėje ir toliau pagrindinę produkcijos 

136 „Apie mus“, Venta LT, žiūrėta 2021 m. gegužės 4 d. http://www.venta.lt/lt/
virstu/apie-mus/vakar-2.html.

137 „Baldų fabrikas, Mažeikių baldų fabrikas“ in Mažeikių krašto enciklopedija, 
žiūrėta 2021 m. gegužės 4 d. http://www.mke.lt/Bald%C5%B3_fabrikas#cite_
ref-1.

138 Ibid.
139 „Apie mus“, Venta LT, žiūrėta 2021 m. gegužės 4 d. http://www.venta.lt/lt/

virstu/apie-mus/vakar-2.html.
140 R. Šilinis, „Atpigo „Ventos“ baldai“, Šiaulių naujienos 103 (11541) 

 (1993-06-03): 2.

Jubiliejinis dramos būrelio 25-mečio šventės 
spektaklis Kazio Binkio „Tamošius bekepuris“
(režisierė – Nijolė Mirončikaitė) su baldininkų 
folklorinio ansamblio nariais. Pagrindinių vaidmenų 
atlikėjai: Regina Bujevičienė (ketvirta iš kairės), 
Povilas Algimantas Bujevičius, Ona Andriulienė, 
Vaclovas Peldūnas. 1987. „Ventos LT“ archyvas

Festivalio „Ventos pavasaris“ 
pasirodymų sąrašas. 1984. 
„Ventos LT“ archyvas
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dalį sudarė kėdės: „1978 metais buvo pagaminta milijoninė 
[milijonoji] kėdė, o dabar, ko gero, susodintume ant „Ventos“ 
pagamintų kėdžių visus Lietuvos gyventojus“141.

2001 metais įmonė buvo įtraukta į tarptautinio konglomerato 
„Libra Holdings“ grupę, tačiau ji veikė neilgai – vos septynerius 
metus. Spaudoje rašyta: „Kai 2008 metais akcinei bendrovei 
„Venta“ buvo paskelbtas bankrotas, atrodė, kad išsipildė niūriau-
sios prognozės ir ši ilgametes tradicijas turinti įmonė pasmerkta 
išnykti iš Šiaulių pramonės žemėlapio“142. Tačiau taip neatsitiko. 
2008 metais įkūrus „Ventą LT“, prasidėjo naujas šiuolaikinės, ko-
kybiškus baldus, kėdes, krėslus, stalus gaminančios, inovatyvias 
gamybos technologijas ir gamybinius procesus taikančios įmo-
nės gyvavimo laikotarpis. 

141 Ibid.
142 Ričardas Vitkus, „Vietoj bankrutavusios bendrovės Šiauliuose susikūrusi 

nauja įmonė pratęsė kėdžių gamybos tradicijas“, Lietuvos rytas, paskelbta 
2011 m. lapkričio 1 d., atnaujinta 2018 m. kovo 27 d., https://www.lrytas.lt/
verslas/rinkos-pulsas/2011/11/01/news/vietoj-bankrutavusios-bendroves-
siauliuose-susikurusi-nauja-imone-pratese-kedziu-gamybos-tradicijas- 
nuotraukos--5451461/.
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Rasa Janulevič iūtė

LietuVos bALdų prAmonės ir dizAino AspektAi: 
„Ven tos“ krAštotyros dArbų duom en ys 

 „Ventos“ metraščių tyrimas skirtas šios įmonės veiklai, įam-
žintai kraštotyros darbuose, nagrinėti. Tiriamas sovietinis lai-
kotarpis juose labiausiai ir atsiskleidžia. Šis sudėtingas metas 
trikdė natūralią sovietų imperijos okupuotos Lietuvos kultūros, 
dizaino, kitų meno sričių raidą ir gilino jos atskirtį nuo laisvųjų 
demokratinių Vakarų. 1990 metais atkūrus šalies nepriklauso-
mybę, atskirčiai, suirutei, ekonominiams sunkumams įveikti, 
lietuviško dizaino tapatumui nustatyti, Lietuvos dizainui pradėti 
visavertiškai pristatyti užsienyje prireikė beveik dešimtmečio. 
XXI amžiaus pradžioje Lietuvoje atsirado aktyvių dizainerių 
iniciatyvų, generavusių ir generuojančių savitą dizaino kelią. 
Tarp jų – amžių sandūroje susibūrusi kūrėjų grupė „A.K.I.S.“ 
(Autorių kūrybinių iniciatyvų studija)143, 2000 metais įkurta 
„Contraforma“, 2006 – „Lietuvos dizaino forumas“, rengiantis 
Dizaino savaites ir nacionalinį „Gero dizaino“ konkursą, kitos. 
Čia minėtina, kad „Ventoje LT“ buvo pagaminta Naurio Kali-
nausko suprojektuota kėdė Nr. 004, 2013 metais pelniusi „Gero 
dizaino“ konkurso apdovanojimą144.

Sovietų Sąjungos okupuotos Lietuvos dizaino diskursas yra 
sudėtingas ir kelia daug klausimų, susijusių su dizaino kūrinių 
vertinimu. Dar labiau diskursą komplikuoja šių dienų įvykiai, 
primenantys sovietinės okupacijos negandas – demokratinio 
pasaulio istorijoje skausmingai įrėžta Rusijos invazija į laisvą 
Ukrainą 2022 metų vasario 24 dieną. 

143 Gintautė Žemaitytė, „Nauji gūsiai Lietuvos dizaino lauke. Grupė A.K.I.S“ 
in Daiktų istorijos / Stories of Things. Lietuvos dizainas / Lithuanian design 
1918–2018, sudarė Karolina Jakaitė, Giedrė Jankevičiūtė, Ernestas Paruls-
kis, Gintautė Žemaitytė, katalogo rengėjos Lolita Jablonskienė, Ieva Mazū-
raitė-Novickienė, parodos katalogas (Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 
2018), 132–133; Rasa Janulevičiūtė, „Reprezentacijos ypatumai Rasos Bara-
dinskienės kūryboje“ in „Moteriškoji tapatybė ir dailė Female Identity and 
Art“, sudarė Ramutė Rachlevičiūtė, Acta Academiae Artium Vilnensis, nr. 68 
(2013): 137–162.

144 Geriausi / Best of Lithuanian design 2012, 2013, 2014. Lietuvos dizaino prizo 
„Geras dizainas“ 2012–2014 m. nugalėtojų darbų katalogas (Vilnius: Asocia-
cija „Dizaino forumas“, 2014), 38.

***
Atliekant tyrimą, siekta aptarti svarbiausius masinės gamy-

bos bei dizaino aspektus – kaip vyko gamyba aptariamoje įmo-
nėje, kaip kito technologija, kokie projektai buvo įgyvendinti, 
kas sukūrė jų dizainą, kaip jis kito, kokią įtaką dizainui darė 
centralizuota dizaino kūrimo ir gamybos sistema.

Pagrindinis tyrimo šaltinis – „Ventos“ kraštotyros darbų duo-
menys, tačiau remtasi ir kitais šaltiniais bei literatūra – mokslo 
publikacijomis, disertacijomis, monografijomis, straipsniais. 
Atskleidžiant „Ventos“ veiklą pravertė A. Gumuliausko straipsnis, 
kuriame aptarta Šiaulių miško ir medžio apdirbimo pramonė 
tarpukaryje ir sovietmetyje, sovietizacijos problemos, rašoma 
apie baldų fabriko „Rūdė“ veiklą145. Aptariant gamybos ypatu-
mus ir dizainą pasitelktos Eglės Bagušinskaitės, Aistės Dičkal-
nytės, Linos Preišegalavičienės ir kitų tyrėjų įžvalgos. Lietuvos 
baldininkystės tyrimus itin svariai papildė Vilniaus dailės aka-
demijoje apgintos menotyros disertacijos: E. Bagušinskaitės – 
Baldų gamyba Vilniuje XIX a. II pusėje – XX a. pradžioje: tarp ama-
tų ir pramonės tyrinėjama stalių amato raida, amatininkų veikla 
ir jų gaminiai, baldų pramonės pradžia Lietuvoje146; A. Dičkalny-
tės – Baldininkystė Lietuvoje 1918–1940 metais: unikalaus ir pramo-
ninio dizaino sąveika nagrinėjamos tarpukario modernėjančios 
baldų stiliaus tendencijos, baldų gamyba ir prekyba, jų prista-
tymas parodose Lietuvoje ir užsienyje147. 

„Ventos“ kraštotyros darbai yra vertingas tyrimų šaltinis 
dėl kelių priežasčių. Pirma – svarbu, kad jie apskritai liko įmo-
nės „Venta LT“ archyve. Kraštotyros grupės „Jovaras“ kraštoty-
rininkų parengtų metraščių prieinamumą palengvina kai kurių 
kraštotyros darbų egzempliorių buvimas Šiaulių apskrities Povi-
lo Višinskio viešojoje bibliotekoje148. „Ventos“ archyve kraštoty-
ros darbai išsaugoti sudėtingu istorinių pervartų metu, kai, at-
kūrus Lietuvos nepriklausomybę, nykstant buvusioms dizaino, 

145 Gumuliauskas, „Miško ir medžio apdirbimo pramonės sovietizacija Šiaulių 
apskrityje“, 111–122.

146 Eglė Bagušinskaitė, Baldų gamyba Vilniuje XIX a. II pusėje – XX a. pradžioje: 
tarp amatų ir pramonės, daktaro disertacija (Vilnius: Vilniaus dailės akade-
mija, 2021).

147 Dičkalnytė, Baldininkystė Lietuvoje 1918–1940 metais: unikalaus ir pramoni-
nio dizaino sąveika.

148 „Kraštotyros darbai (bibliografijos rodyklės, istorijos, kronikos, metraščiai 
ir kt.)“, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka. https://savb.lt/lt/
krastieciai/krasto-vertybes/rankrasciai/krastotyros-fonda-papilde-zitos- 
subacienes-dovanoti-rankrasciai/.
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projektavimo institucijoms, keičiantis gamintojų statusui iš 
valstybinio į privačios nuosavybės, pradingo didžioji dalis so-
vietmetyje kauptos dokumentacijos. Lietuvos dizaino istorijos 
tyrimais šios spragos pamažu rekonstruojamos. 

Vienos stiliaus baldai

Minėtas Eglės Bagušinskaitės tyrinėtas baldininkystės laikotar-
pis149 pramoninės baldų gamybos pradžią Lietuvoje paskatino 
sieti ne tiek su modernia dizaino profesija, kiek su gamybos 
technologija. Autorė, klausdama, kada Vilniuje prasideda pra-
moninė baldų gamyba ir nuo jos atsiskiria amatai, daro išvadą, 
kad amatų ir pramoninės gamybos skirtį lėmė įvežtinė lenktųjų 
baldų technologija: 

Neišvystyta pramonė lėmė vėlyvą baldų fabrikų steigimąsi. 
XIX a. pabaigoje baldų fabrikai Vilniuje kūrėsi „nuo nulio“, 
t. y. nebuvo amatininkų dirbtuvių persiorientavimas ir gamy-
bos reorganizavimas, o pirklių kapitalo nukreipimas į baldų 
gamybą. Lenktųjų (Vienos) baldų gamybos pradžia brėžia skirtį 
tarp amatininkiškosios ir fabrikinės gamybos bei produkcijos. 
[...] Amatininkiškosios ir pramoninės gamybos skirtį galima 
apčiuopti remiantis objektyviais rodikliais – baldų gamyboje 
(ne)nau do tomis mašinomis, technologijomis, medžiagomis ir 
jų apdirbimo būdais, darbininkų skaičiumi. Šie parametrai sig-
nalizuoja, kuriai kategorijai – amatų ar fabrikų pramonei – gali-
me priskirti tiek pačias įmones, tiek juose gamintus baldus150. 

Pramoninės gamybos pradžios sąsaja su gamybos technolo-
gija leidžia svarstyti apie Lietuvos baldų pramonės plėtotės ap-
linkybes, kartu pažvelgti į pramoninio dizaino raidą gaminant 
Vienos stiliaus baldus151. Vokietijos ir Austrijos baldų meistro 
Michaelio Thoneto (1796–1871) Vienos stiliaus baldų ir revoliu-
cingos jų technologijos išradimas užima reikšmingą vietą dizai-
no istorijoje. Ši technologija yra plačiai žinoma ir tyrinėta. Verta 
priminti keletą šio išradimo, 1851 metais Didžiojoje visų tautų 
pramonės gaminių parodoje Londone (The Great Exhibition of the 
Works of Industry of All Nations) lenktųjų baldų kūrėjui pelniusio 
tarptautinį pripažinimą, aspektų. Revoliucinga technologija 

149 Bagušinskaitė, Baldų gamyba Vilniuje XIX a. II pusėje – XX a. pradžioje: 
tarp amatų ir pramonės. 

150 Ibid., 139.
151 Šie baldai vadinami įvairiai – Vienos, lenktaisiais, Thoneto tipo ir kt. 

atpigino masinę gamybą, paskatino jos plėtotę, padarė įtaką 
dizainui: puošybinių elementų lenkimas tuo pačiu būdu kaip 
ir karkaso, įgalino dekoro ir kėdės konstrukcijos sąsają, tapusią 
modernia alternatyva buvusioms istorinėms baldų puošybos 
technikoms – tapybai, raižymui, inkrustacijai, intarsijai ir ki-
toms, naudotoms baldo paviršiams dekoruoti. Apie M. Thone-
tą rašoma, kad jam, modernios baldų gamybos pirmtakui, „ne-
buvo priimtina industriniais procesais imituoti ikipramoninę 
gamybą – jis buvo pasiryžęs modernias technologijas paversti 
 dizaino principu“152. Viena iš labiausiai žinomų jo dizaino ikonų, 
1859 metais sukurta kavinės kėdė Nr. 14 (dabartinėje pasiūloje 
Nr. 214), „inicijavusi modernių baldų istoriją“153, leido kūrėją 
vadinti ne tik technologijos ir dizaino generuotoju, bet ir sistemi-
nių pramoninės gamybos pokyčių, kuriuos XX amžiuje įkūnijo 
IKEA, pranašu. Patogesnio produkcijos transportavimo tenden-
cijos užuomazgas iliustruoja Thoneto kėdė Nr. 14 – 1 m³ pakuo-
tėje tilpo 36 išardytos šio modelio kėdės154. 

Antros XIX a. pusės – pirmos XX a. pusės Lietuvos lenktųjų 
baldų gamybos ypatumai atskleisti minėtose E. Bagušinskaitės, 
A. Dičkalnytės bei L. Preišegalavičienės disertacijose155. Pasak 
E. Bagušinskaitės, lenktieji baldai Vilniuje pradėti gaminti XIX a. 
X dešimtmetyje156. Faktas, kad pirmoji Vilniuje lenktuosius bal-
dus gaminusi įmonė buvo pirklio Leibos Gileso lenktųjų baldų 
fabrikas, pirmasis fabrikas, kuriame naudotas garo variklis 
„ne tik Vilniuje, bet ir visame Šiaurės Vakarų krašte“157, tyrimo 
autorei leidžia daryti išvadą: „Atidarius šį fabriką jau galima 
 kalbėti apie Europoje įsitvirtinusių tendencijų perėmimą, 
t. y. šalia baldų, kurie anksčiau į Vilnių buvo importuojami iš 
kitų fabrikų, XIX a. pabaigoje atsirado vietinė lenktųjų baldų 
atmaina“158. 

152 Thomas Hauffe, Design. A Concise History (London: Laurence King 
Publishing, 1998), 36.

153 „Chairs & Stools“, Thonet GmbH, paskelbta 2021 m., žiūrėta 2022 m. 
sausio 11 d. https://www.thonet.de/en/all-products/detail/214.

154 Ibid.
155 Bagušinskaitė, Baldų gamyba Vilniuje XIX a. II pusėje – XX a. pradžioje: tarp 

amatų ir pramonės; Dičkalnytė, Baldininkystė Lietuvoje 1918–1940 metais: 
unikalaus ir pramoninio dizaino sąveika; Lina Preišegalavičienė, Interjeras 
tarpukario Lietuvoje: veiksniai, formos, tendencijos (1918–1940 m.), daktaro 
disertacija (Vytauto Didžiojo universitetas, 2014).

156 Bagušinskaitė, Baldų gamyba Vilniuje XIX a. II pusėje – XX a. pradžioje: 
tarp amatų ir pramonės, 85. 

157 Ibid., 89–90.
158 Ibid., 90.
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Lenktųjų baldų technologija Lietuvoje plėtota ir tarpukary-
je. 1931 metais Šiauliuose pradėjęs veikti M. Raiko ir J. Rodo 
lenktųjų baldų gamybos fabrikas „Rūdė“, nuo kurio „Ventos“ 
kraštotyrininkai pradėjo rašyti įmonės istoriją, nebuvo vienin te-
lis Vienos stiliaus baldų gamintojas mieste: pasak A. Dičkal ny tės, 
buvo savitas baldų gamybos centras, garsėjęs odos apdirbimu, o 
tarpukaryje – smulkiosios pramonės šakomis bei lenk tųjų baldų 
gamyba159. Vienos stiliaus baldai Šiauliuose gaminti A. ir A. Sur-
vilų, Petro Jungailio Vienos (lenktųjų) kėdžių dirbtuvėse160. A. ir 
A. Survilų „specializacija buvo vien tik lenktų baldų gamyba. 
Ketvirtame dešimtmetyje šiauliečiai broliai tapo vieni didžiau-
sių šių baldų pasiūlos gamintojų“161. 

Thonet kėdes vertino ir jas savo interjeruose naudojo net ir Vaka-
rų Europos modernistai, todėl, skirtingai nei kiti iš praeities pa-
veldėti baldų modeliai, šie lenktiniai [lenktieji] baldai neprarado 
savo populiarumo162. 

Vienos stiliaus baldai tarpukario Lietuvoje naudoti buityje 
ir viešosioms erdvėms apstatyti. L. Preišegalavičienė teigia: 
„Apie jų populiarumą liudija archyviniai dokumentai, nurodan-
tys perkamų kėdžių kiekius Lietuvos mokyklų salėms, kabine-
tams, biurams, restoranams ar kavinių patalpoms“163. Thoneto 
lenktieji baldai buvo itin mėgstami, tad jų „populiarumas įvai-
riose pasaulio mugėse, taip pat ir sėkmė pasaulio rinkoje lėmė 
tai, kad kitos įmonės tiesiog pasisavino Thoneto gamybos pro-
cesą ir imitavo Thoneto baldų dizainą“164. Tikėtina, kad ir Lie-
tuvoje gamintų Vienos stiliaus baldų formas lėmė importiniai 
pavyzdžiai: „Lietuvoje populiariausios buvo „kavinės“ mode-
lio kėdės“165. Dabartinėje Thoneto baldų pasiūloje – tai kėdė 
Nr. 218166. Ši kėdė „tapo dažniausiai kopijuojamu ir kartojamu 

159 Dičkalnytė, Baldininkystė Lietuvoje 1918–1940 metais: unikalaus ir pramoni-
nio dizaino sąveika, 79.

160 Ibid., 200–202.
161 Ibid., 80.
162 Ibid., 25.
163 Preišegalavičienė, Interjeras tarpukario Lietuvoje: veiksniai, formos, tendenci-

jos (1918–1940 m.), 72.
164 Hauffe, Design. A Concise History, 37.
165 Preišegalavičienė, Interjeras tarpukario Lietuvoje: veiksniai, formos, tendenci-

jos (1918–1940 m.), 73.
166 „Chairs & Stools“, Thonet GmbH.

baldu ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje“167. „Rečiau, ta-
čiau buvo naudoti ir kiti Thonet baldų modeliai: krėslas, fotelis, 
suolas, biuro kėdės ant ratukų, pintu tinkliniu atlošu ar išgaub-
tos faneros sėdyne ir atrama“168.

Deja, apie tarpukaryje gamintus Vienos stiliaus baldus 
„Ventos“ kraštotyros darbuose duomenų nedaug, o štai sovieti-
nis laikotarpis atsiskleidžia daug išsamiau [žr. 1, 2 priedus] ir 
tai duoda galimybę nagrinėti tokių baldų gamybos ypatumus po 
Antrojo pasaulinio karo. Vienos stiliaus kėdžių gamyba įmonėje 
atnaujinta 1947–1948 metais. Tolydžio didinant gamybos pajėgu-
mą ir gerinant įrangą, jos gamintos net iki VII dešimtmečio vi-
durio (1964 m.). VI dešimtmetyje – VII dešimtmečio pradžioje 
pasiekta viršūnė – per metus pagaminta daugiau kaip 100 000. 
Tikėtina, kad tokios kėdės gamintos vietos rinkai, nes eksporto 
duomenų eilutė įmonės gaminių sąrašuose atsiranda tik VII de-
šimtmečio viduryje. Kėdžių ir krėslų eksportuota: 1966 – į Jeme-
ną, Tanzaniją ir Kiniją169, 1968 – į Kongą, Angliją170, 1969 – į Ang-
liją, Jemeną, Vengriją171. Šie baldai gaminti kita technologija. 
Turint minty bendrą XX a. vidurio dizaino raidos padėtį ir tai, 
kad revoliucingus Thoneto lenktųjų baldų technologijos ir di-
zaino atradimus jau buvo nustelbęs naujas dizaino tendencijų 
ir technologijų srautas, įmonėje užsitęsęs Vienos stiliaus kėdžių 
gamybos ciklas atrodo retrogradiškai. Antra vertus, šių kėdžių 
serijinės gamybos mastas leidžia daryti prielaidą, kad tokios 
produkcijos poreikis pokario metais ir vėliau buvo didelis, o jį 
patenkinti, sparčiai kuriant naujas masines technologijas, nebu-
vo galimybės, tad iš tarpukario Šiauliuose Vienos stiliaus baldus 
gaminusių įmonių perimta lenktųjų baldų technologija ir tokių 
baldų gamybos patirtis atrodė logiškas trūkstamų baldų paklau-
sos tenkinimo sprendimas. 

Žinoma, kad įmonėje, naudojant medžio lenkimo technolo-
giją, gamintos Vienos taburetės ir dviejų variantų Vienos stiliaus 

167 Lina Preišegalavičienė, Lietuvos tarpukario interjerai 1918–1940 (Kaunas: 
Vox Altera, 2016), 96.

168 Preišegalavičienė, Interjeras tarpukario Lietuvoje: veiksniai, formos, tendenci-
jos (1918–1940 m.), 72–73.

169 Eksportui į Jemeną gamintos kėdės art. Nr. 113-4 (1100 vnt.), į Tanzaniją – 
kėdės art. Nr. 113-109 (700 vnt.), į Kiniją – kėdės art. Nr. 113-4 (200 vnt.) 
ir foteliai (14 vnt.). Žr. Balčiūnas, „Šiaulių baldų gamybinis susivienijimas 
„Venta“, III knyga (1961–1970)“, 47.

170 Į Kongą eksportuotos kėdės art. Nr. 113-108 ir foteliai art. Nr. 113-1522 
(už 2 700 rub.), į Angliją – kėdės art. Nr. 113-301-24 (5000 vnt.). Ibid., 68. 

171 Ibid., 77.
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kėdės. Gaminių sąrašuose variantai neatskirti, o kraštotyros 
darbuose pateikiamų tokių kėdžių nuotraukų aprašuose nuro-
dyta, kad abiejų variantų kėdės gamintos 1947–1963 metais. 
Sunku patvirtinti, kaip yra iš tiesų – ar abiejų variantų kėdės ga-
mintos kartu, ar vienas modelis keitė kitą. Vieno Vienos stiliaus 
varianto kėdės – su plačia atkaltės juosta – primena A. ir A. Sur-
vilų tarpukaryje gamintas kėdes172. Panašu, kad sumažinti šios 
kėdės modeliai rodyti Valstybinio baldų fabriko „Rūdė“ stende 
1946 metais Šiaulių dramos teatre vykusioje gamintojų parodo-
je [1 il.]. Kito įmonėje gaminto varianto – Vienos stiliaus kėdės 
su siauresne horizontalia atkaltės juosta ir trimis dekoratyviais 
strypeliais atkaltės ažūre – dokumentacijos projektas patvirtin-
tas 1958 metais173 [2 il.]. Šis kėdės variantas yra ir dabartinėje 
įmonės ekspozicijoje [3 il.]. Tikėtina, kad abiejų gaminių dizai-
nas yra pagrįstas kitų gamintojų Vienos stiliaus kėdžių pavyz-
džiais. Nors antrojo tokios kėdės varianto brėžinys sukurtas 
Baldų projektavimo-konstravimo biure Vilniuje 1957 metais, 

172 Dičkalnytė, Baldininkystė Lietuvoje 1918–1940 metais: unikalaus ir pramoni-
nio dizaino sąveika, 202.

173 Kėdės (art. 153) dokumentacijos ir brėžinių byla. Iš asmeninio I. Rudzins-
kienės archyvo, saugoma asmeniniame R. Janulevičiūtės archyve

1. Gaminių pavyzdžiai Valstybinio baldų 
fabriko „Rūdė“ stende 1946 metų gamybos 
parodoje. „Ventos LT“ archyvas

→ 2 a. Vienos stiliaus kėdės (art. 153) 
dokumentacija. 1958. Asmeninis I. Ru-
dzinskienės archyvas, saugoma asmeni-
niame R. Janulevičiūtės archyve
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brėžinį pasirašė Baldų projektavimo-konstravimo biuro virši-
ninkas Algirdas Umbrasas, projekto autorius nenurodytas, ir 
šis variantas primena kitus ankstesnių Thoneto tipo gaminių 
variantus. Įdomu, kad šios kėdės brėžinys sukurtas ką tik 
1957 metais įkurtame biure. Tikriausiai – tai vienas pirmųjų 
biure atliktų užsakymų. Abiejų įmonėje gamintų Vienos sti-
liaus kėdžių formas lėmė tokių baldų gamybos tarpukaryje 
inercija – ir buvusios gaminių formos, ir įvaldyta medžio 
 len kimo masinės gamybos technologija. 

Pramoninės baldų gamybos pokytis

Dar prieš Antrąjį pasaulinį karą Thoneto stiliaus baldams pra-
dėta naudoti mo derni medžiaga – metalo vamzdeliai, išraiškin-
giausiai atsiskleidusi kėdėse ir krėsluose. Ši technologija turėjo 
asociatyvaus panašumo su lenktaisiais baldais. Ją eskalavo, kar-
tu estetines prieškario dizaino nuostatas iš esmės keitė požiūris 
į baldų dizainą, plėtotas vienoje svarbiausių XX amžiaus dizaino 

2 b. Vienos stiliaus kėdės (art. 153) brėžinys. 
1958. Asmeninis I. Rudzinskienės archyvas, 
saugoma asmeniniame R. Janulevičiūtės 
archyve

3. Gamintų kėdžių ekspozicija „Ventoje LT“. 
R. Janulevičiūtės nuotr., 2017
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mokyklų Bauhauze (Staatliches Bauhaus), įvairių dizainerių 
eksperimentai su vamzdiniu metalu – Marto Stamo baldams 
panaudoti suvirinti dujų vamzdeliai, Marcelio Breu erio dviračių 
medžiagiškumo įkvėptos kėdės ir krėslai. Baldų, kuriems nau-
doti metalo vamzdeliai, masinė gamyba įsibėgėjo IV dešimtme-
tyje. Iki šiol Thoneto pasiūloje yra laiko patikrintos universalios 
M. Breuerio vamzdinio metalo kėdės S 32, S 64, sukurtos Berly-
ne 1928 metais ir Thoneto įmonėje gamintos nuo 1930-ųjų174, 
M. Stamo dizaino šedevrai – S 33, S 34175. 

Vienos stiliaus baldų ir baldų, gamintų iš metalo vamzdelių, 
sąsajas sustiprina faktas, kad nauja technologija, chronologiš-
kai keitusi medžio lenkimą, naudota Gebrüder Thonet (Thonet 
Brothers) įmonėje. 1929 metais Gebrüder Thonet įmonė nupir-
ko176 Kálmáno Lengyelio ir Marcelio Breuerio 1926–1927 metais 
Berlyne įkurtą Standart Möbel (vėliau – Standart Möbel G.m.b.H., 
Standart Möbel Lengyel & Co.) jų sukurtų baldų iš metalo vamz-
delių gamybai ir prekybai177. 1953 metais Niujorko Modernaus 
meno muziejuje surengtos parodos, skirtos Thonet Industries 
veiklos JAV šimtmečiui, publikacijoje rašoma:

1925 metais nauja idėja sukėlė baldų dizaino revoliuciją: sukur-
tos vamzdinio metalo kėdės, o joms gaminti Thonet Brothers ne-
trukus įgijo pagrindines teises. [...] 1925–1929 metais garsiausi 
modernaus judėjimo architektai Ludwigas Miesas van der Rohe, 
Le Corbusier, Marcelis Breueris ir kiti plėtojo vamzdinio metalo 
baldų idėją, kurią jie pritaikė savo architektūrai, šiandien laiko-
me klasikiniu naujos pramonės ir mokslo visuomenės naujų 
erdvinių santykių pavyzdžiu. Thonet Brothers, tuomet – tarptau-
tinė organizacija, turinti gamyklas Vokietijoje, Prancūzijoje ir 
buvusioje Austrijos teritorijoje, gamino šiuos dizaino kūrinius 
ir tapo komerciniais naujos grožio sampratos atstovais178. 

174 „Chairs &Stools“, Thonet GmbH, paskelbta 2021 m., žiūrėta 2022 m. 
vasario 3 d. https://www.thonet.de/en/all-products/detail/s-32-v.

175 „Chairs &Stools“, Thonet GmbH, paskelbta 2021 m., žiūrėta 2022 m. 
vasario 3 d. https://www.thonet.de/en/all-products/detail/s-33.

176 „Standart Möbel: Berlin, Germany“, Vitra Design Museum, žiūrėta 2022 m. 
vasario 22 d. http://collectiononline.design-museum.de/#/en/person/7644?_
k=ptkkt5.

177 Christopher Wilk, Marcel Breuer: Furniture and Interiors, introduction 
by J. Stewart Johnson (New York: The Museum of Modern Art, 1981), 53. 

178 Thonet Industries, Thonet furniture 1830–1953: An Exhibition at Museum of 
Modern Art, New York ([s. l.], 1953; MoMA. https://www.moma.org/calendar/
exhibitions/1722), 2 (12) – 3 (14).

Lietuvoje tarpukaryje apie naujas gyvensenos tendencijas kal-
bėjo Bauhauze studijavęs Vladas Švipas. Jo parengtame leidinyje 
Miesto gyvenamieji namai, kuris, pasak Marijos Drėmaitės, buvo 
„vienintelis toks nuoseklus modernistinės architektūros veikalas 
to meto Lietuvoje, liudijantis besikeičiantį architekto vaidmenį 
visuomenėje“179, buvo publikuoti Thonet gamintų Vienos stiliaus 
ir modernių baldų iš plieno vamzdelių pavyzdžiai [4 il.], o auto-
riaus mintys vaizdžiai atskleidžia tarpukario Lietuvos aktualijas:

Laikams nusiraminus, išaugo savoji baldų pramonė. [...] Bet, 
paklausus, ar baldai atsako mūsų gyventojų reikalams ir ar jau 
tokie geri gaminami, kad apie juos nebėra reikalo kalbėti, tenka 
atsakyti – ne. Lietuvoje baldai gaminami neretai netikusių kons-
trukcijų bei formų ir kartais iš nesausos medžiagos. Mes turime 
daug stalių dirbtuvių, kurios rinkai pateikia įvairiausių baldų. 
Tik gaila, kad tos dirbtuvės tesirūpina greitai pinigų uždirbti, 
bet visai nesistengia žmonėms patiekti kainai atsakančių baldų. 
[...] Baldai ne tik dirbami pagal senus šablonus (pav., pagal išra-
šytus užsieninius, kurių užsieny stengiamasi nebevartoti), vadi-
nasi nebeatitinka moderniško skonio reikalavimų, bet bedžiūda-
mi dar suplaišioja. [...]

Man rodosi, kad galima būtų gerus baldus gaminti ir Lietuvoj, 
jei to imtųsi rimti žmonės ir stengtųsi prie jo pritraukti ir mūsų 
menininkus. Mūsų menininkai klaidingai mano, kad jų meno 
pritaikymas gyvenimui yra kažkas negarbingo. Užsieny senai 
[seniai] jau pamatyta, kad gaminti meniškas gyvenimo aplinky-
bes yra reikalinga ir kartais labiau apsimoka, negu kur ti vien tik 
l’art pour l’art [meno – menui, grynojo meno. – R. J.] kūrinius180. 

Vis dėlto tarpukario Lietuvoje metalo vamzdelių baldų gamy-
ba neprigijo. A. Dičkalnytė rašo: „Baldai iš chromuoto plieno 
vamzdelių tapo modernizmo baldų etalonu, įkūnijusiu funkcio-
nalumą ir higieniškumą, tačiau Lietuvoje nesulaukė nei dides-
nio gamintojų ar vartotojų dėmesio, nei atgarsio spaudoje“181. 
Klausdama, kodėl taip atsitiko, tyrėja daro kelias prielaidas:

179 Marija Drėmaitė, „Lietuvis Bauhauze: architekto Vlado Švipo studijos ir kū-
rybinė veikla“, Naujasis židinys – Aidai, nr. 3 (2019), paskelbta 2019 m. birže-
lio 12 d., žiūrėta 2022 m. birželio 23 d. https://nzidinys.lt/marija- dremaite-lie-
tuvis-bauhauze-architekto-vlado-svipo-studijos-ir-kurybine-veikla-nz-a-nr-3/.

180 Vladas Švipas, Miesto gyvenamieji namai: jiems statomi reikalavimai ir jų 
projektavimas (Kaunas: Akcinės bendrovės „Varpas“ spaustuvė, 1933), 48, 49.

181 Dičkalnytė, Baldininkystė Lietuvoje 1918–1940 metais: unikalaus ir pramoni-
nio dizaino sąveika, 36.

4. Knygos iliustracijoje – Vienos stiliaus 
kėdė ir modernios plieno vamzdelių 
kėdės (nuoroda į modernias kūrybines 
Marcelio Breuerio ir Marto Stamo inten-
cijas). Iš Vladas Švipas, Miesto gyvenamieji 
namai: jiems statomi reikalavimai ir jų 
projektavimas (Kaunas: Akcinės bendrovės 
„Varpas“ spaustuvė, 1933), 52
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Viena jų – kad galbūt vietos fabrikai neturėjo techninių pajėgu-
mų juos pagaminti. [...] Kita galima priežastis – konservatyvu-
mas ir gilios medžio tradicijos. Panaši situacija buvo ne tik Lie-
tuvoje, bet ir visoje Šiaurės Europoje. Puikus to pavyzdys yra 
Suomija, kurioje XX a. 3-iajame dešimtmetyje kilęs trumpas 
baldų iš plieno vamzdelių entuziazmas greitai atslūgo ir šie 
baldai neišpopuliarėjo privačiuose namuose, dauguma jų liko 
naudojama tik viešose erdvėse182. 

Sovietiniame laikotarpyje Lietuvoje moderni XX amžiaus 
baldų pramonės technologija, kuriai naudotas metalas, taip pat 
nedominavo. Lietuvos buitinių baldų pramonėje vyravo medis, 
nors metalas buvo naudojamas maitinimo įstaigų, kavinių ir 
restoranų, biurų, mokyklų baldams. 

Gali būti, kad iš tarpukario perimta amatininkiškos gamybos 
patirtis lėmė tolesnę, sovietinio laikotarpio, buitinių baldų ga-
mybos technologijų plėtotę ir iš dalies dizaino tendencijas. Juo-
lab amatininkiškos tradicijos, turinčios ryšį su tarpukario meno 
ir amatų judėjimo nuostatomis, Lietuvoje ženklios ir kitose to 
laiko daiktinės aplinkos kūrimo srityse, ypač tose, kurios turėjo 
priešistorę tarpukaryje ir buvo susijusios su tautodaile, amatais. 
Pavyzdžiui – iš tarpukario bendrovės „Marginiai“183 kilusiame 
gamybiniame „Dailės“ kombinate ir jo filialuose Vilniuje, Kaune 
ir Klaipėdoje, kuriuose dirbo ir profesionalai, ir liaudies meis-
trai; remiantis liaudies palikimu, buvo kuriami ne tik mažo tira-
žo gamybos etalonai, bet ir atliekami interjero apipavidalinimo 
užsakymai, dažnai ideologiškai pabrėžiant ir nacionalinį jų ypa-
tumą. VI dešimtmečio leidinyje „Lietuvos TSR Dailės fondas: 
dailės gaminiai“ skyriuje apie interjerą rašoma: 

„Dailės“ kombinatai atlieka vidaus įrengimo ansamblių, inter-
jero apiforminimo darbus. Tai didelės apimties kompozicijos, 
kurios reikalauja daugelio specialistų – architektų, dailininkų, 
taikomosios dailės meistrų – kūrybinių pastangų.

Pagrindinis interjerų apipavidalinimo tikslas yra sukurti 
harmoningą, vieningo stiliaus, kultūringą vidaus įrengimą, 
kuris suteiktų didžiausius patogumus ir sudarytų menišką, 
skoningą aplinką. „Dailės“ kombinatų dailės specialistai siekia, 

182 Ibid., 36, 37.
183 Lijana Natalevičienė. „Nuo „Marginių“ iki „Dailės“ kombinato“ in Daiktų 

istorijos / Stories of Things. Lietuvos dizainas / Lithuanian design 1918–2018, 
58–59.

kad interjerų apiforminimas jungtųsi su architektūros savybė-
mis, atitiktų jos paskirtį, turėtų nacionalinį charakterį184. 

Sovietmetyje pramoninėje baldų gamyboje medienai teikta 
pirmenybė rodo ne tik galimą ryšį su tarpukario amatais, nerizi-
kingą masinės gamybos technologijų plėtotės kryptį, bet ir są-
moningą sovietinio laikotarpio Lietuvos dizainerių orientaciją 
į Vakarus, kuri Lietuvos dizainui suteikė skandinaviško dizaino 
pobūdį. Svarbus veiksnys, lėmęs šį dizaino ypatumą, yra buvusi 
masinės gamybos technologija, kuriai naudota mediena, leidusi 
masiškai gaminti supaprastintos konstrukcijos baldus. Dauguma 
sovietmečio Lietuvoje gamintų baldų išlaikė saikingą, minimali-
zuotą formą ir, regis, tapo funkcionalizmo estetikos, atmetusios 
dekorą, kartu prisimenant ir modernių geometrinių formų apo-
logeto, XX a. pradžios austrų architekto, dizainerio ir teoretiko 
Adolfo Looso XX a. pradžioje publikuotame esė „Ornamentas ir 
nusikaltimas“185 pagrindinę mintį, kad moderniam, šiuolaikinės 
kultūros žmogui dekoras, ornamentas nebereikalingas, o jo ne-
naudojimas įprasmina naujų laikų intelekto galią. Praktiškai 
visos aptariamoje įmonėje masiniu būdu gamintos kėdės jokių 
ornamentų ar kitokių ryškių puošybinių elementų neturi. Iš 
vienos pusės tai lėmė tuomet kūrusių Lietuvos dizainerių noras 
vadovautis vakarietiškais modernaus dizaino etalonais, iš kitos 
pusės tokį saiko matą lėmė visuotinai juntamas sovietmečio 
skurdas – medžiagų ir technologijų trūkumas, kurį Eugenijus 
Algimantas Gūzas, kalbėdamas apie Lietuvos baldų dizaino 
padėtį sovietmetyje, vadino elgetišku, skurdžiu minimalizmu186: 

Jau pirmuose jų [baldų dizainerių. – R. J.] darbuose jaučiamas 
skandinaviško dizaino poveikis. Suprantama, nei pastangos, 
nei materialios bei technologinės galimybės neleido pasiekti 
daniškų, švediškų ar suomiškų baldų kokybės, dailumo, baigtu-
mo, detalių subtilumo. Tačiau paprasta ar net asketiška mūsų 
šiaurės kaimynų gyvensena, jos įvairiapusė, bet šiuolaikiškai 
racionali buities estetika, tradicijų, modernumo ir originalu-
mo sintezė architektūroje bei dizaine buvo patraukli ir mūsų 
jauniesiems kūrėjams. Pasirinkta skandinaviška orientacija 

184 Lietuvos TSR Dailės fondas: dailės gaminiai (Vilnius: Lietuvos TSR Liaudies 
ūkio tarybos centrinis techninės informacijos biuras, 1959), 45.

185 Adolf Loos, Ornament and Crime: Selected Essays (Riverside, CA, United 
States: Ariadne Press, 1998).

186 Janulevičiūtė, 10 kėdžių: Lietuvos dizaino naratyvai, 274–275.
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veikė ne tik mūsų baldų stilistiką – ji tiesiogiai darė įtaką mūsų 
buičiai. Varganų resursų sąlygomis ši kryptis buvo daug pažan-
gesnė negu bandymai prilygti prabangesnei itališkų ar vokiškų 
gaminių išorei187. 

Aptariant sovietinius gamybos ypatumus visuotinio deficito 
sąlygomis, būtina pastebėti ir gamintojų pastangas. „Ventos“ 
kraštotyros darbų duomenys ir ypač minėta L. Stankaus prisimi-
nimų knyga Neišnykim rodo, kiek jėgų reikėjo sovietinės tikrovės 
nepritekliams įveikti – savomis pajėgomis kurti gamybos įrengi-
nius, per didžiausius vargus gauti medžiagų gamybai, kartu kur-
ti darbo vietas, gerinti darbuotojų darbo sąlygas ir jų buitį. 

„Stalių“ baldai

Sovietiniame laikotarpyje aptariamoje įmonėje modernus 
baldų, kuriems naudoti metalo vamzdeliai, gamybos etapas 
buvo praleistas lygiai taip pat, kaip ir kitos vėlesnės vakarietiš-
kos technologijos ir medžiagos – plastikas ir trimatė klijuotinė 
mediena. Be Vienos stiliaus kėdžių, įmonės gaminių sąrašuose 
VI dešimtmetyje – VII dešimtmečio pradžioje atsiranda vadina-
mosios „stalių“ kėdės [žr. 1 priedą] – patogesnė alternatyva 
Vienos stiliaus baldų gamybai. Galutinai ši techno logija įsitvirti-
no VII dešimtmečio viduryje. Neįprastas „stalių“ kėdžių pavadi-
nimas dažnas kraštotyros darbuose. Jis rodo, kad baldų gamybai 
naudojami amatininkiškam stalių darbui būdingi technologiniai 
baldų gamybos procesai – pjovimas, šlifavimas, klijavimas, 
obliavimas, frezavimas, gręžimas ir kitos. Šiam kėdžių tipui 
priskiriamos praktiškai visos įmonėje gamintos kėdės, palaips-
niui pakeitusios Vienos stiliaus. Pirmos „stalių“ kėdės (art. 
48-49) įmonėje pradėtos gaminti 1959 metais [žr. 1 priedą]. 

Įmonėje iš medžio masyvo gamintus „stalių“ baldus papildė 
klijuotinės faneros baldai. Pastarųjų dizainas užsienyje sietas 
su XX a. vidurio technologiniais ir estetikos eksperimentais. 
Simboliškai jų pradžią žymi JAV dizainerių Charleso ir Ray 
Eamesų trimatės lenkiamos faneros darbai – JAV kariuomenei 

187 Eugenijus Algimantas Gūzas, „Baldų projektavimo konstravimo biuro 
(BPKB) misija – lietuviškų baldų projektai. Profesionalaus Lietuvos baldų 
dizaino raidos eskizai“ in Lietuviškų baldų dizaino kūrėjai 1957–1990: Baldų 
projektavimo konstravimo biuras – profesionalios veiklos židinys, sudarė Vytau-
tas Beiga, Vilija Gerulaitienė, Eugenijus Algimantas Gūzas (Vilnius: Mokslo 
ir enciklopedijų leidybos centras, 2013), 13. 

skirtas lengvas kojos įtvaras (V dešimtmetyje), žaislinis dramb-
lys (Eames Elephant, 1945), garsioji LCW (Lounge Chair Wood, 
1945–1946) ir kiti188. Kalbant apskritai apie lenkiamos faneros 
arba klijuotinės lenkiamos medienos technologiją, pažymėtina, 
kad ji giminiška lenktiesiems baldams. Ją taikė ir M. Thonetas. 
Kai kurie jo baldai arba jų dalys gamintos ne iš lenkto buko ar 
kitos medienos strypo, bet lenkiamos klijuotinės sluoksninės 
medienos. Taip, lenkiant klijuotinę medieną ir riešutmedžio 
fanerą, ankstyvajame Thoneto lenktųjų baldų technologijos 
plėtotės etape gaminta bydermejerio stiliaus Bopardo kėdė 
(Boppard chair, gaminta 1836–1840)189, pavadinta jo gimtojo 
miesto, Bopardo, vardu. 1945 metais Thonet pristatė vokiečių 
architekto ir dizainerio Bruno Weilo sukurtą organiškų formų 
kėdę (Nr. 1294) iš lenkiamos klijuotinės faneros. Tokie jo baldai 
įkvėpė įmonę Dorsey Cox Design sukurti šiuolaikinę Thonet pavel-
do kolekciją (The Legacy Collection, Thonet Legacy Collection)190, 
o jos pristatyme raiškiai atskleidžia įvairių laikotarpių techno-
logijos ir dizaino plėtotės sąsajas:

Idėja kėdžių gamybai panaudoti lenktą fanerą ypač išpopulia-
rėjo XX a. viduryje, sparčią pačios technologijos plėtotę skati-
no II pasaulinio karo poreikiai ir po jo sekęs pokario statybos 
bumas. Keletas garsių baldų dizainerių, tarp jų – Alvaras Aalto, 
Gilbertas Rohde, Charlesas Eamesas, tuomet eksperimentavo 
su lenkiama fanera ir neaišku, kuris pirmas šią medžiagą pa-
naudojo sėdimųjų baldų dizainui. Tačiau neginčytina, kad šios 
technologijos ir medžiagos panaudojimas sietinas su M. Tho-
neto patentu XIX a. viduryje, taigi, jis šią technologiją plėtojo 
100 metų anksčiau191. 

Gaminant „stalių“ baldus papildoma lenkiamos klijuotinės 
medienos technologija, dažniausiai taupant medžiagas, nebuvo 
retenybė. Aptariamoje įmonėje lenkiamos faneros technologija 

188 „Charles & Ray Eames“, VITRA International AG, žiūrėta 2022 m. vasario 
22 d. https://www.vitra.com/en-gr/about-vitra/designer/details/charles-   ray-
eames.

189 „Thonet in Boppard (1796–1842)“, Museum Boppard, žiūrėta 2022 m. kovo 3 d. 
https://museum-boppard.de/explore/thonet/#newstartvienna.

190 „Thonet Legacy Collection“. Dorsey Cox Design, žiūrėta 2022 m. kovo 3 d. 
https://www.dorseycoxdesign.com/legacy-collection/.

191 „Thonet: The Legacy Collection“, Thonet, žiūrėta 2022 m. kovo 3 d. 
 https://www.thonet.com/files/docs/thonet-wp-legacyv9-final.pdf; 
 https://www.thonet.com/products/collection/legacy/1220us-side-chair-legacy.
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ypač dažnai naudota kėdžių dalių gamybai – kėdės karkasas 
gamintas iš medienos, o nugarėlė ir sėdynė – klijuotinės fa-
neros. Pavyzdžiui, taip gamintos Tado Baginsko (proj. Nr. 590, 
proj. Nr. 620, kt.) ir Brigitos Adomonienės (proj. Nr. 477) kėdės. 

Radikalių masinės gamybos, pramoninio dizaino eksperi-
mentų, sietinų su trimatės lenkiamos faneros technologija, 
įmonėje neaptikta. Išskirtinė galėtų būti kėdė (proj. Nr. 849), 
gaminta iš lenkiamų klijuotinių elementų. Tačiau šis atvejis 
kelia kitą – dizaino autentiškumo klausimą. Produkciją rekla-
muojančioje „Ventos“ skrajutėje nurodyta, kad kėdė suprojek-
tuota Baldų projektavimo-konstravimo biure, o jos konstruk-
torius – Mečislovas Lekečinskas [5 il.]192. Kartais kėdės autore 
nurodoma Gražina Tulevičienė. Ukmergės baldų kombinate 
gamintų jos 1977 metais suprojektuotų kontorinių baldų serija 
(proj. Nr. 4550), reklamuojant gaminį, papildyta tais pačiais 
metais pradėtomis gaminti kėdėmis (proj. Nr. 849) [6 il.]. 
 Greičiausiai tai ir lėmė atribuciją, juolab kad, šiomis dieno-
mis parduodant „vintažines“ kėdes, nurodomas ne jų projek-
to (proj. Nr. 849), o G. Tulevičienės suprojektuotų kontorinių 
baldų (proj. Nr. 4550) numeris193. „Ventoje“ gaminys vadintas 
norvegiška kėde. Tikėtina, kad šios kėdės, turinčios XX a. vidu-
rio modernaus skandinaviško dizaino pobūdį, prototipas buvo 

192 Šiaulių baldų gamybinio susivienijimo „Venta“ kėdė Pr. Nr. 849, informacinis 
leidinys [s. l., s. a.].

193 „Kėdės „4550“, Antiqbaldai, https://antiqbaldai.lt/product/kedes-4550/.

5. Kėdė (proj. Nr. 849). Iš Šiaulių baldų 
gamybinio susivienijimo „Venta“ kėdė 
Pr. Nr. 849, informacinis leidinys [s. l., s. a.]

6. Ukmergės baldų kombinate gaminti kabineto baldai 
(proj. Nr. 4550) ir „Ventos“ kėdės (proj. Nr. 849). 
Iš Lietuviški baldai 1987, lietuviškų baldų katalogas 
(Vilnius: LTSR baldų ir medžio apdirbimo pramonės ministerija, 
Baldų projektavimo-konstravimo biuras, 1986), 42

7. Kėdės (proj. Nr. 849) variantas. 
Neaišku kada gaminta, galbūt tai kėdė Star 
(proj. Nr. 04/077). „Ventos LT“ archyvas
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atgabentas iš užsienio, greičiausiai iš Norvegijos, ir pritaikytas 
vietinei gamybai. Skaitmeninėje paieškoje galima rasti išties 
nemažai panašios konstrukcijos skandinaviškų kėdžių. VIII de-
šimtmečio pabaigoje „Ventoje“ pradėtai gaminti norvegiškai kė-
dei vizualiai tapačią formą 1964–1965 metais sukūrė Norvegijos 
dizaineris Svenas Ivaras Dysthe (1931–2020)194. Teigiama, kad 
jo sukurta viešosioms erdvėms skirta masinės gamybos kėdė 
Laminette, papildyta serija kitų baldų, ilgainiui išpopuliarėjo 
ir buvo kopijuojama kitose šalyse195. Norvegiška kėdė, gaminta 
„Ventoje“, gali iliustruoti sovietiniame laikotarpyje taikytą užsie-
nio gaminių adaptavimo vietinei rinkai principą. Vis dėlto kėdės 
istorija adaptavimu nesibaigė. Ji tapo panašios konstrukcijos 
kėdžių prototipu [7 il.]196. 

Iš klijuotinės faneros įmonė gamino vaikų baldus. VII de-
šimtmečio viduryje pradėti gaminti paprastų praktiškų formų 
įvairios paskirties baldai vaikų lopšeliams ir darželiams – sek-
cijos žaislams, vaizdinėms priemonėms ir gamtos kampeliui, 
rūbų, indų, naktipuodžių spintos, rankšluosčių kabyklos, sta-
liukai ir kt. (proj. Nr. 540, 550) [8 il.]. Kai kurie iš šių baldų ga-
minti ir kiek vėliau. Vaikų baldai gaminti Mažeikių baldų fabri-
ke, VII dešimtmetyje specializuotame ikimokyklinio amžiaus 
vaikų baldų gamybai. Sovietmetyje ši įmonė vienintelė tiekė to-
kio plataus asortimento vaikų baldus. Atsiradus „Ventai“, Mažei-
kių filialo specializacija nepakito – čia ir toliau gaminti vaikų 
baldai tiekti ne tik Lietuvai, bet ir visai Sovietų Sąjungai. Šiaulių 
įmonės produkcijos sąrašuose identifikuotos VIII dešimtmečio 
viduryje gamintos vaikų kėdutės (proj. Nr. 540-31, 540-33, 540-34, 
550-04). Jų, suprojektuotų Baldų projektavimo-konstravimo 
biure, autore laikoma Liucija Zaveckienė197, karkasas gamin tas 
iš beržo ar kitos rūšies kietmedžio, o sėdynė ir nugarėlė – 
iš l enkiamos faneros (klijuotinės medienos) [žr. 1 priedas]. 

Dėl struktūrinių įmonės pokyčių VIII dešimtmetyje pradėti 
gaminti naujo dizaino vaikų baldai (proj. Nr. 860) [9 il.]: ryškių 
spalvų, emale dengtos klijuotinės lenkiamos faneros lovos, sta-
liukai, skirtingo dydžio kėdės, žaislų spintelės. Tai buvo nauja 
kryptis. Dizaino pokytis tarp buvusių ir naujų įmonės gaminių – 

194 Už nuorodą autorė dėkoja Karolinai Jakaitei.
195 „Sven Ivar Dysthe - industridesigner Des. RCA-NID-NIL“, Dysthe Design, 

žiūrėta 2022 m. gegužės 6 d. http://www.dysthedesign.no/om.html, 
 http://www.dysthedesign.no/mobler.html.
196 Janulevičiūtė, 10 kėdžių: Lietuvos dizaino naratyvai, 412–421.
197 Už nuorodą autorė dėkoja Ninai Ronlev.

8. Vaikų baldai. Gaminta iki 1974 m. 
„Ventos LT“ archyvas 
a. Suolelis (proj. Nr. 434-01) 
b. Žaislų sekcija (proj. Nr. 540-10) 
c. Žaislų sekcija (proj. Nr. 540-10) 
d. Trijų dalių žaislų sekcija (proj. Nr. 540-10) 
e. Dviejų dalių žaislų sekcija (proj. Nr. 540-11)
f. Indų sekcija (proj. Nr. 540-13-2)
g. Rankšluosčių kabykla (proj. Nr. 540-20) 
h. Rankšluosčių kabykla (proj. Nr. 540-20)
i. Vystymo stalas (proj. Nr. 550-10)
j. Keturvietis staliukas (proj. Nr. 550-01)
k. Naktipuodžių spinta (proj. Nr. 550-31)

a. 

b. 

c. 

d. e. 

f. g. h. 

i. 

j. 

k. 
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akivaizdus. Ryškiaspalvius baldus Baldų projektavimo-konstra-
vimo biure suprojektavo L. Zaveckienė. Baldų pasiūloje jie išliko 
iki pat Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo ir, tikėtina, pirmai-
siais nepriklausomos Lietuvos metais [10 il.]. 

Grįžimas prie mechanizuotos amatininkiškosios technologi-
jos dizaino tam tikra prasme buvo atotrūkis nuo vakarietiškų, 
su naujomis medžiagomis siejamų dizaino inovacijų, tačiau su 
„stalių“ baldų gamyba, keičiantis šiai technologijai, pradeda plė-
totis ir autorinis dizainas.

Centralizuotos sovietmečio dizaino sistemos poveikis

Tai, kad, pakitus technologijai, gaminių dizainas tapo autorinis, 
sukurtas profesionalų, lėmė plačiai Lietuvos dizaino ir architek-
tūros tyrėjų aptarti instituciniai sovietinio laikotarpio pokyčiai. 
Centralizuota dizaino ir gamybos sistema Lietuvoje kūrėsi aki-
vaizdžiai kintant daiktinės aplinkos formavimui ir dažniausiai 
siejama su 1955 metų TSKP CK ir TSRS MT nutarimu „Dėl nesai-
kingumų pašalinimo projektavime ir statyboje“. Po šio nutarimo, 
rašo Lijana Šatavičiūtė-Natalevičienė, „imta kryptingai diegti 
naują estetiką, keitusią architektūros ir taikomosios dailės 

panoramą, atvėrusią kelius dizaino plėtrai“198. VII de šimtme-
čio pradžioje architektūrologas Jonas Minkevičius rašė, kad jau 
VI dešimtmečio pabaigoje Lietuvos architektai ir pro jektuo to  jai-
konstruktoriai, daiktinės aplinkos kūrėjai 

drąsiai pasuko novatoriškų kūrybos metodų keliu. Atsisakydami 
įmantrių praeities stilistinių formų, masyvių baldų, interjerų 
perkrovimo dekoratyvinėmis detalėmis, trafaretiško apšvietimo 
ir neišraiškingo apdailos medžiagų panaudojimo, respublikos 
architektai pirmiausia siekia, kad naujų pastatų vidaus archi-
tektūra atitiktų jų funkcinę paskirtį, būtų saikinga, estetiška ir 
šiuolaikinė199. 

Primestinis sovietmečio nutarimas dėl nesaikingumų pašali-
nimo buvo iš dalies naudingas lietuvių architektams ir dizaine-
riams, nes padėjo pradėti plėtoti modernią estetiką ir, kiek tai 
buvo įmanoma tuomet, žvelgiant į laisvas Vakarų šalis, ieškoti 
savitų dizaino sprendimų. E. A. Gūzas rašo, kad sovietmetyje 
gebėta išvengti „to primityviai valdomo monstro, kuris vadinosi 
Sovietų Sąjunga“, direktyvų:

Perpratus sovietinės sistemos labirintus ir moraliai neįsiparei-
gojus jai „ištikimai tarnauti“ (nors tai ir prieštaravo deklaruotam 

198 Lijana Šatavičiūtė-Natalevičienė, „Atkurtos Lietuvos šimtmečio žingsniai 
ataidi taikomojoje dailėje ir dizaine“ in Daiktų istorijos / Stories of Things. 
Lietuvos dizainas / Lithuanian design 1918–2018, 16.

199 Jonas Minkevičius, Lietuvos TSR interjerai (Vilnius: Valstybinė politinės 
ir mokslinės literatūros leidykla, LTSR architektų sąjunga, 1963), 3.

9. Vaikų kambario baldai (proj. Nr. 860). 
Lietuviški baldai 1986, lietuviškų baldų 
katalogas (Vilnius: LTSR baldų ir medžio 
apdirbimo pramonės ministerija, Baldų 
projektavimo-konstravimo biuras, 1985), 29

10. Liucijos Zaveckienės suprojektuoti 
vaikų kambario baldai (proj. Nr. 860, 
konstruktorė – E. Puodžiūnienė). 
Viena kėdė 1980 metais Maskvoje vyku-
sių Vasaros olimpinių žaidynių proga 
dekoruota talismanu – meškiuku Miša. 
Iš Lietuviški baldai. Lietuviškų baldų 
 katalogas (Vilnius: Lietuvos Respublikos 
pramonės ministerija, Baldų projektavimo-
konstravimo biuras, 1990)
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socialistinio piliečio modeliui), individualios, o kartais ir grupi-
nės pastangos bei gebėjimai realizuoti ne „iš aukščiau“ diktuoja-
mus, bet savu suvokimu siekiamus tikslus tapo, nors ir sąlygi-
niu, tačiau judėjimu į priekį, į pažangą200.
 
Sovietiniame laikotarpyje okupuotas šalis kaustė jų priklau-

somybę, sovietizaciją didinančios visa apimančios sisteminės 
planinės gamybos, žaliavų tiekimo grandinės. Marija Drėmaitė, 
kalbėdama apie partijos direktyvų nubrėžtą pramonės plėtotę 
Sovietų Sąjungos šiaurės vakarų regione (Estijoje, Latvijoje, Lie-
tuvoje ir Baltarusijoje), rašo: „1953–1968 m. Baltijos respublikose 
industrializacija taip pat tapo svarbiausiu socialiniu-ekonominiu 

200 Gūzas, „Baldų projektavimo konstravimo biuro (BPKB) misija – lietuviškų 
baldų projektai. Profesionalaus Lietuvos baldų dizaino raidos eskizai“, 10.

reiškiniu [...]. Būtent per regioninį planavimą Lietuva buvo pa-
jungta vieningai SSRS teritorinio planavimo sistemai“201. 

Be kitų pramonės šakų – mašinų gamybos (ir metalo apdirbi-
mo), chemijos (ir naftos chemijos), statybinių medžiagų, lengvo-
sios ir maisto pramonės, elektroenergetikos ir kitų – Lietuvoje 
plėtota miško (miško, medžio apdirbimo, celiuliozės ir popie-
riaus) pramonė, kuriai priklausė į sovietinį baldų gamybos tink-
lą inkorporuotos baldų gamybos įmonės [11 il.]202. Lietuvos TSR 
baldų ir popieriaus pramonės ministerijai buvo pavaldūs baldų 
kombinatai „Vilnius“ (Tautų draugystės ordino baldų kombina-
tas „Vilnius“), „Kauno baldai“ („Garbės ženklo“ ordino gamybinis 
baldų susivienijimas „Kauno baldai“), Jonavos, Šilutės, Ukmer-
gės (I. Meskupo) baldų kombinatai, gamybiniai baldų susivieni-
jimai „Klaipėda“, „Venta“, baldų fabrikas „Ąžuolas“, Kazlų Rūdos 
bandomasis medienos dirbinių kombinatas ir Baldų projektavi-
mo-konstravimo biuras. Vietinė pramonės ministerija valdė bal-
dų fabriką „Tauras“, liaudies kūrybos gaminių įmonę „Minija“, 
raštinės reikmenų įmonę „Beržas“. Baldų gamybos įmones steng-
tasi specializuoti. Pavyzdžiui, „Kauno baldai“ gamino minkštuo-
sius baldus, svetainės baldų komplektus, „Vilnius“ – sekcijinius, 
valgomojo kambario baldus ir svetainės baldų komplektus, Šilu-
tėje gaminti virtuvės baldai, Ukmergėje – korpusiniai biuro, dar-
bo kambario, kabineto baldai, Jonavoje – miegamojo kambario 
baldai, Klaipėdoje – miegamojo baldų komplektai, „Ventoje“ 
daugiausia gaminta kėdžių. 

Apskritai sovietinio laikotarpio „Ventos“ gaminius galima 
skirti į kelias pagrindines grupes. Pagal konstrukciją – karkasi-
niai ir korpusiniai [12–14 il.]. Įmonės planuose produkcija su-
skirstyta į pjautą miško medžiagą, baldus (buitiniai ir visuome-
niniai baldai, specialieji užsakymai), medžio apdirbimą, pro-
dukciją iš atraižų [15 il.] ir kt. Gaminių iliustracijos spausdintos 
lietuviškų baldų kataloguose, produkcija eksportuota į laisvas 
valstybes ir šalis, kuriose Sovietų Sąjunga turėjo interesų (Gvi-
nėją, Mongoliją, Vengriją, Siriją, Etiopiją, Kubą, Prancūziją, 
Austriją, Suomiją ir kitas) [žr. 2 priedas]. Įmonės produkcijos 

201 Marija Drėmaitė, „Industrializacija, urbanizacija ir regioninis planavimas“ 
in Marija Drėmaitė, Vaidas Petrulis, Jūratė Tutlytė, Architektūra sovietinėje 
Lietuvoje (Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2012), 133–134.

202 Kazimieras Meškauskas, „Lietuvos pramonė 20 amžiuje (iki 1990 metų)“, 
Visuotinė lietuvių enciklopedija, žiūrėta 2022 m. kovo 9 d. https://www.vle.lt/
straipsnis/lietuvos-pramone-20-amziuje-iki-1990-metu/; Lietuviškoji 
tarybinė enciklopedija, t. 6 (Vilnius: Mokslas, 1980), 570–572.

11. Baldų gamybos įmonės. Iš Lietuviški 
baldai 1985. Lietuviškų baldų katalogas 
(Vilnius: LTSR baldų ir medžio apdirbimo 
pramonės ministerija, Baldų projektavimo-
konstravimo biuras, 1984), 1.

12. „Ventoje“ gaminti prieškambario baldų 
komplektai „Linas-6“ ir „Vikis-1“. Iš Lietuviš-
ki baldai 1986, lietuviškų baldų katalogas 
(Vilnius: LTSR baldų ir medžio apdirbimo 
pramonės ministerija, Baldų projektavimo-
konstravimo biuras, 1985), 47

13. „Ventoje“ gaminti prieškambario baldų 
komplektai „Linas-6“ ir „Vikis-6“. Iš Lietuviš-
ki  baldai 1987, lietuviškų baldų katalogas 
(Vilnius: LTSR baldų ir medžio apdirbimo 
pramonės ministerija, Baldų projektavimo-
konstravimo biuras, 1986), 48

→ 14. Prieškambario komplektas „Vikis“ 
(„Vikis-16“, „Vikis-17“; dizainas – [Nona] 
Maurukaitė, konstruktorė – L. Jonkaitytė), 
pradėtas gaminti „Ventos“ Mažeikių filiale 
1987 metais. „Ventos LT“ archyvas
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kiekiai sovietmetyje buvo išties dideli, tačiau iš gaminių sąrašų 
sunku nustatyti, kiek jos likdavo Lietuvoje, ir kas, esant prekių, 
taigi ir baldų, deficitui, buvo pagrindinis baldų gavėjas. 

Į centralizuotą pramoninę gamybą buvo įtraukta ir institu-
cionalizuota daiktinės aplinkos kūrimo sistema. Visos Lietuvoje 
veikusios dizaino institucijos, kūrusios privalomus gamintojams 
pramonės gaminių projektus, sakykim, Baldų projektavimo-kons-
travimo biuras (Eksperimentinis konstravimo biuras), Vilniaus 
modelių namai, Eksperimentinis meninio konstravimo biuras 
(Eksperimentinis taros ir įpakavimo biuras), Sąjunginio techni-
nės estetikos mokslinio tyrimo instituto (STEMTI, ВНИИТЭ 
(VNIITE) – Всероссийский научно-исследовательский институт 
технической эстетики, All-Union Scientific Research Institute for 
Technical Aesthetics) Vilniaus filialas nebuvo savarankiškos. 
Apibūdindama paradoksalią dizaino situaciją esant sovietinei 
okupacijai, Jūratė Tutlytė rašo: 

dizaino tikrąja arba plačiąja globalinės ekonomikos pasaulio 
suvokimo prasme Sovietų Sąjungoje nebuvo. Terminas, tik ret-
karčiais šmėžavęs pavieniuose tuometinės spaudos ar mokomo-
sios literatūros puslapiuose, čia iš esmės neapibrėžė atskiros, 

15. Įmonės gaminiai iš atraižų. 
„Ventos LT“ archyvas. 
a. Pakaba. Gaminta iki 1965 metų 
b. Žaislas „Tvorelė“. 
Gaminta 1962 metais
c. Žaislas „Skaitliukai“. 
Gaminta 1961–1962 metais
d. Vaisių vaza
e. Prano Savicko ir Vytauto 
Žilėno pasiūlytas gaminys. 
Medinis puodas gėlėms. 1966
f. Suvenyrinis raktas. 
Gaminta nuo 1969 metų

savarankiškos veiklos šakos, vadintinos arba vadintos šiuo 
vardu. [...] Sovietų Sąjungoje dizaino sąvokos vengta kaip 
kapitalistinio pasaulio negerovės, netenkinančios socialisti-
nės ideologijos. Joje ne tik dizaino reikšmė, bet ir pati veikla 
buvo valingai, dirbtinai išmodeliuota, savotiškai „iškastruota“, 
eliminuojant kai kuriuos „žalingus“ komponentus ir tokiu bū-
du sukuriant savitą specifinės veiklos ar veikimo fenomeną203.

Sovietinė santvarka eliminavo esminį dizaino plėtotės san-
dą – konkurenciją. Dizainas traktuotas kaip tam tikras sovieti-
niam režimui, ypač jo reprezentacijai užsienyje, pravartus kons-
truktas, tarnavęs šviesaus rytojaus utopijai. Šaltojo karo metu, 
pasak Davido Crowley’jaus ir Jane Pavitt: „Dizainas buvo ne 
šalutinis, bet pagrindinis objektas šaltojo karo varžybose dėl 
ateities – ir materialiniu, ir retoriniu pobūdžiais“204. Tačiau, 
turint minty itin komplikuotą sovietinio laikotarpio dizaino 
situaciją, nebūtų teisinga teigti, kad Lietuvoje dizaino nebuvo. 
Tuometiniai dizaineriai siekė kūrybinių inovacijų, eksperimen-
tavo, sekė pasaulines dizaino tendencijas, sukūrė kūrinių, da-
riusių įtaką dizaino plėtotei. 

Gaminiai ir jų dizainas sovietmetyje. 
„Ventos“ metraščių duomenys

Pagrindinė Lietuvos baldų dizaino institucija sovietiniame 
laikotarpyje Baldų projektavimo-konstravimo biuras, kaip ir 
kitos sovietmečio dizaino institucijos, sunykusi atkūrus nepri-
klausomybę, buvo įkurta 1957 metais Vilniuje. 1959 metais 
biuras sujungtas su baldų fabriku „Ąžuolas“, jo pavadinimas 
pakeistas į Eksperimentinio konstravimo biuro. Vėliau jis tapo 
Baldų projektavimo-konstravimo biuru, turinčiu eksperimenti-
nės gamybos bazę, Mokslinės-techninės informacijos, Rekla-
mos, Projektavimo-konstravimo, kitus skyrius ir atliekančiu 
nemaža funkcijų: projektuoti baldus ir netipinius įrengimus 
Lietuvos baldų gamybos įmonėms, kurti naujas technologijas, 
pritaikyti naujas medžiagas, tirti ergonomiką205. Šiame biure 

203 Jūratė Tutlytė, „Dizainas socialistiniame ūkyje“ in Drėmaitė, Petrulis, 
Tutlytė. Architektūra sovietinėje Lietuvoje, 207.

204 Cold War Modern: Design 1945–1970, edited by David Crowley and Jane 
Pavitt (London: V & A Publishing, 2008), 14. Vertė Agnė Narušytė.

205 Baldų projektavimo-konstravimo biuras. Baldų projektavimo-konstravimo 
biurui – 25. Teksto autorius – R. Žilevičius (Vilnius: Lietuvos TSR prekybos 
ir pramonės rūmai, 1982), 3–5.

a. b.

d. e. f.

c.
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buvo sukurta ne tik masinės gamybos prototipų, bet ir baldų 
reprezentacinėms erdvėms – Vilniaus koncertų ir sporto rū-
mams, Vilniaus universitetui, Operos ir baleto teatrui ir kitoms. 
Pasak T. Baginsko, „Praktiškai viskas, ką moderniai ir orientuo-
tai į Vakarų dizaino pasiekimus suprojektavo Baldų projektavi-
mo-konstravimo biuro dizaineriai, Sovietų Sąjungos kontekste 
buvo jei ne geriausia, tai bent kur kas geriau“206. 

Beveik visus „Ventos“ gaminius, išskyrus pokario metų, kai 
biuras dar nebuvo pradėjęs veikti, suprojektavo Baldų projek-
tavimo-konstravimo biuro dizaineriai. Autorių klausimas tada 
nebuvo beviltiškas tiek, kad didžiosios dalies projektų kūrėjų 
nebūtų įmanoma identifikuoti. Informaciniuose leidiniuose 
ir kataloguose kartais buvo įrašomos baldų kūrėjų pavardės. 
Pavyzdys – 1967 metais išleistas Buitinių baldų rinkinių katalo-
gas, kuriame yra nurodyti baldų kūrėjai, padeda identifikuoti 
VII dešimtmečio pramoninio baldų dizaino autorius, o jų sukur-
ti dizaino objektai šiomis dienomis eksponuojami parodose ir 
vadinami lietuviško dizaino ikonomis [16 il.]207. 2021–2020 me-
tais Taikomosios dailės ir dizaino muziejuje Vilniuje surengtoje 
Lietuvos dizaino tyrimams svarbioje parodoje „Kasdienybės 
architektės. Gyvenamųjų interjerų baldų dizainas. 1959–1984“208, 
skirtoje šešių baldų dizainerių moterų, pradėjusių kūrybinę 
veiklą VI–VII dešimtmetyje, kūrybai, eksponuotos Valerijos 
Emos Cukermanienės, Brigitos Adomonienės, Florentinos Ne-
ros Nesavienės, Dalios Siaurusaitienės, Lygijos Marijos Stapulio-
nienės, Liucijos Zaveckienės kėdės ir krėslai. Kelias dizainerių 
pavardes prie jų projektų matome jau 1967 metų Buitinių baldų 
rinkinių kataloge. Kalbant apie Lietuviškų baldų katalogų seriją, 
leistą IX dešimtmetyje – X dešimtmečio pradžioje, pažymėtina, 
kad 1990 metais jau nurodytos visos žinomos dizainerių (kata-
loge – architektų) ir baldų konstruktorių pavardės [17–18 il.]209. 
Kadangi kataloge nurodytų „Ventos“ pirmųjų nepriklausomybės 

206 Rasa Janulevičiūtė, Tadas Baginskas. Dizaino liudininkas (Vilnius: Vilniaus 
dailės akademijos leidykla, 2020), 21. 

207 Buitinių baldų rinkinių katalogas (Vilnius: Mintis, LTSR celiuliozės-popie-
riaus ir medžio apdirbimo pramonės ministerija, 1967).

208 „Kasdienybės architektės. Gyvenamųjų interjerų baldų dizainas. 1959–1984“, 
parodos kuratorės – Gražina Gurnevičiūtė, Živilė Intaitė, paroda vyko 
2021 m. gruodžio 9 d. – 2022 m. kovo 30 d. Taikomosios dailės ir dizaino 
muziejus, žiūrėta 2022 m. gegužės 17 d. https://www.lndm.lt/kasdienybes-
architektes/. 

209 Lietuviški baldai. Lietuviškų baldų katalogas (Vilnius: Lietuvos Respublikos 
pramonės ministerija, Baldų projektavimo konstravimo biuras, 1990).

16. Leidinio viršelis. Iš Buitinių baldų 
rinkinių katalogas (Vilnius: Mintis, LTSR 
celiuliozės-popieriaus ir medžio apdirbimo 
pramonės ministerija, 1967)

17. Leidinio viršelis. Iš Lietuviški baldai. 
Lietuviškų baldų katalogas (Vilnius:  Lietuvos 
Respublikos pramonės ministerija, Baldų 
projektavimo-konstravimo biuras, 1990)

18. Kėdės. Iš Lietuviški baldai, lietuviškų 
baldų katalogas (Vilnius: Lietuvos Respub-
likos pramonės ministerija, Baldų projekta-
vimo-konstravimo biuras, 1990)
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metų kėdžių asortimentas buvo inertiškas, daug tokių pačių 
kėdžių gaminta sovietmetyje, tai padėjo patvirtinti to laikotar-
pio gaminių dizaino autorius sudarant chronologinę diagramą 
[žr. 1 priedą]. 

Visi diagramoje identifikuoti masinės gamybos baldų dizai-
neriai – Vytautas Beiga, Brigita Adomonienė, Tadas Baginskas, 
Algirdas Umbrasas, Liucija Zaveckienė, Dalia Siaurusaitienė 
dirbo Baldų projektavimo-konstravimo biure210. Pirmas kėdes, 
vadintas „stalių“ ir gamintas „Ventoje“, sukūrė V. Beiga, B. Ado-
monienė ir T. Baginskas. Sujungus Šiaulių ir Mažeikių baldų 
gamybos įmones ir įkūrus baldų gamybos susivienijimą „Venta“, 
gaminių asortimentas, iki to laiko buvęs gana nedidelis, pradėjo 
plėstis. Imta gaminti ne tik naujo dizaino L. Zaveckienės sukur-
tus ryškiaspalvius vaikų kambario baldus, bet ir daugiau jos 
sukurtų masinės gamybos kėdžių (proj. Nr. 4940, Nr. 5080), 
kitas B. Adomonienės suprojektuotas (proj. Nr. 940; Nr. 939; 
Nr. 825) masinės gamybos kėdes, D. Siaurusaitienės kėdes 
(proj. Nr. 01/4558), neidentifikuotų dizainerių kėdes ir krėslus 
(proj. Nr. P-18, Nr. 870, Nr. 663, V-83 ir kt.), taip pat norvegišką 
kėdę (proj. Nr. 849). Ilgiausiai „Ventoje“ gaminta B. Adomonie-
nės suprojektuota kėdė (proj. Nr. 477) ir jos variantai. Antroje 
vietoje turėtų būti T. Baginsko projektas – vadinamoji kuprota 
kėdė, arba kuprė, ir jos variantai (proj. Nr. 590, Nr. 620). 

Įmonėje sovietmetyje gamintų „stalių“ technologijos masinės 
gamybos kėdžių dizainą lėmė keletas veiksnių. Vieni jų susiję su 
laikotarpio ypatumais, kiti – su kūrybinėmis dizainerių intenci-
jomis. Svarbus šio meto dizaino ypatumas sietinas su naujo so-
vietinio būsto idėja. Plėtojant mažos kvadratūros būstų statybą, 
reikėjo juos atitinkančių baldų. Ši koncepcija, aprašyta knygoje 
Mūsų butas211 [19 il.], aprėpė nemaža reikalavimų ir rekomen-
dacijų. Viena jų – atsisakyti naujos gyvensenos neatitinkančių, 
mažiems butams netinkamų ir į juos netelpančių praeities bal-
dų, taip pat pateikta rekomendacija, kaip juos „sušiuolaikinti“, 
pašalinant visus puošnesnius dekoro elementus ir, tikėtina, tuo 
pačiu „perdirbimo“ veiksmu panaikinti daiktinėje aplinkoje ma-
tomus nepriklausomos tarpukario Lietuvos bei ankstesnės jos 
istorijos požymius [20 il.]. Seni, XIX amžiaus, baldai, taip pat to 
laiko interjero stilistika, palyginti su nauja būsto koncepcija, 

210 Apie jų kūryba žr. Lietuviškų baldų dizaino kūrėjai 1957–1990: Baldų projekta-
vimo konstravimo biuras – profesionalios veiklos židinys.

211 Leonas Kitra ir Sofija Subačiuvienė. Mūsų butas (Vilnius: Valstybinė politi-
nės ir mokslinės literatūros leidykla, 1959).

vadinta pigia prabanga, pigiu puošnumu, neskoningumu, 
„bestiliu stiliumi“212. Tad kokie buitiniai baldai atitiko naujo 
būsto idėją? 

 Praktiškais sumetimais šiuo metu daugumas baldų turi kuklią 
dėžių formą. Jų dekoratyvinis vaidmuo yra žymiai kuklesnis už 
ankstyvesniųjų laikotarpių puošnius skaptuotų paviršių ir lenktų 
formų baldus. Atvirkščiai, apstatant dabartinius butus, stengia-
masi, kad baldai nebūtų pirmame plane, bet sudarytų ramų kam-
bario aprėminimą. Jie dažnai naudojami pastovais puošybiniams 
elementams, tai yra gražiems pritaikomosios dailės dirbiniams. 
Ant jų statomos gražios vazelės su gėlėmis, keramikinės lėkštės, 
kambariniai dekoratyviniais lapais arba žydintys augalai213.

Didesnės įvairaus dydžio baldų-dėžių plokštumos, kad neat-
rodytų nuobodžiai, dalijamos į stalčius, perskyras, lentynas, 
dureles. Jų ritmas ir proporcijos sudaro baldo grožį. Šių baldų 
grožis slypi konstrukcijoje, natūralioje medžio spalvoje ir rašte, 
apgalvotame plokštumų ritme, tinkamose proporcijose ir bliz-
gančiame poliruotų baldų paviršiuje. Jokių kitų pagražinimų, 
kaip profiliuočių, inkrustacijų, baldams nereikia, jie tik baldą 
bereikalingai perkrauna ir meniškai nupigina.

Šių dienų butams labiausiai tinka lengvi, nedideli baldeliai214.

212 Ibid., 36–37. 
213 „Buto puošybai ypač tiko kaktusai, paminėti populiarioje estradinėje Ben-

jamino Gorbulskio dainoje „Mėlynos gatvelės“ su ant senos palangės žydin-
čiais kaktusais. Kaktusai tiko ne tik todėl, kad, augdami ant palangės, neuž-
stojo saulės, bet ir dėl paprastos, geometrinės, prie tuometinio interjero 
koncepcijos derančios formos“. Žr. Kitra ir Subačiuvienė. Mūsų butas, 177. 

214 Ibid., 39.

19. Knygos viršelis. Iš: Leonas Kitra ir Sofija 
Subačiuvienė, Mūsų butas (Vilnius: Valsty-
binė politinės ir mokslinės literatūros lei-
dykla, 1959)

20. Senų baldų „sušiuolaikinimo“ būdai. 
Iš Leonas Kitra ir Sofija Subačiuvienė, Mūsų 
butas (Vilnius: Valstybinė politinės ir moks-
linės literatūros leidykla, 1959), 186–187
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Baldų projektavimo-konstravimo biuro 25-mečio jubiliejui 

skirtame informaciniame leidinyje svarstoma:

Šiandien mes nedrįstame tvirtinti, kad turime lietuvišką baldų 
mokyklą. Ji nors ir nacionalinės kultūros dalis, tačiau be inter-
nacionalinės kalbos, t. y. funkcionalumo, sintetinių medžiagų, 
paprastumo neišsiverčia. Mes nebegalime kurti raižytų skobnių, 
inkrustuotų rankšluostinių, vargu ar bereikalingi margieji kupa-
rai. Pagaliau etnografinių elementų mėgdžiojimas neuždės tei-
suolio kepurės. Vartotojui reikia naujovių, gražių baldų (ir svar-
biausia – daug). Reikia unifikuotų gaminių. Ta kryptis teisinga. 
Per 25 metus pasiekėme konstrukcijos aiškumo ir paprastumo, 
medžiagos gerbimo, kaip senolių taikomojoje dailėje. Dar 
pridėkime kompleksiškumą, – tai gal ir yra lietuviška baldų 
mokykla?215. 
 
Įgyvendinant mažos kvadratūros būsto idėją supaprastintos 

baldų formos, praktiškumas, patogi gamyba vedė daiktinės ap-
linkos suvienodinimo, standartizacijos, universalumo link. Bal-
dai, kartais redukuoti į dėžės formą, turėjo būti tinkami visoms 
situacijoms, visų pirma – mažai būsto kvadratūrai, ir atitikti visų 
vartotojų poreikius. Jie, nors ir sukurti kaip atskiri vienetai bei 
pagaminti skirtingose vietose, turėjo derėti – naudojant kartu 
sudaryti naujo būsto koncepciją atitinkantį nuosaikų, neiššau-
kiantį, kasdienybės vyksmo fone esantį „baldų komplekto“ įspū-
dį, kurio vienodumą bandyta įvairinti taikomosios dailės dirbi-
niais. Ši tendencija nesunkiai pastebima baldų kataloguose iš-
spausdintose parodomųjų interjerų iliustracijose. Pavyzdžiui, 
minėtame Buitinių baldų rinkinių kataloge gana vientisai atro-
dantys bendrojo kambario baldų komplektai sudaryti iš kelių 
dizainerių sukurtų baldų [21 il.]. Be abejo, buvo ir atskirai spaus-
dinamos masinės gamybos baldų nuotraukos, tačiau jose į akis 
krinta baldų stilistikos panašumas, įgalinantis atskirų baldų 
vienetus racionaliai komponuoti kartu, tačiau eliminuojantis 
įvairesnės, intuityvios kompozicijos, derinant buitinius viso kių 
stilių baldus, kurių, beje, tuomet masinės gamybos nebuvo, ga-
limybę. Esant centralizuotai dizaino kūrimo ir gamybos siste-
mai įveikti gyvenamosios aplinkos standartizavimo tendencijas 
buvo sudėtinga. Buitinių baldų pasiūlą paįvairino atvejai, kai 

215 Baldų projektavimo-konstravimo biuras. Baldų projektavimo-konstravimo 
biurui – 25, 5.

→ 21. Bendrojo kambario baldai. Iš Buitinių 
baldų rinkinių katalogas (Vilnius: Mintis, 
LTSR celiuliozės-popieriaus ir medžio 
apdirbimo pramonės ministerija, 1967)
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pagal specialiuosius užsakymus konkretiems interjerams kurtų 
baldų buvo pagaminta daugiau. Taip atsitiko su B. Adomonienės 
Meno darbuotojų rūmams (dar. Lietuvos Respublikos Preziden-
tūra) sukurtomis kėdėmis: pradėtos gaminti masiškiau, jos buvo 
pritaikytos ir kitiems interjerams. 

Kraštotyros darbuose geriausiai atsiskleidžia buitinių baldų 
gamybos duomenys, tačiau įmonėje nemažai baldų dirbdinta 
ir pagal specialiuosius užsakymus [22 il.]. Šie įmonės reputaciją 
patvirtinantys projektai paminėti informaciniuose leidiniuo-
se216. Juose rašoma, kad įmonės produkcija puošė Vilniaus uni-
versiteto, Meno darbuotojų rūmų, Nacionalinio dramos teatro, 
Nacionalinio operos ir baleto teatro, Mažosios baroko salės 
(dab. Vilniaus Šv. Kryžiaus (Bonifratrų) bažnyčia), Šiaulių dra-
mos teatro, Vilniaus koncertų ir sporto rūmų, Kauno muzikinio 
teatro, Vilniaus centrinio pašto ir kitas erdves. Prieš pat Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimą išėjusiame informaciniame „Ven-
tos“ leidinyje esančioje įmonėje buvusio ekspozicijos kambario 
nuotraukoje galima atpažinti reprezentacines, specialiesiems 

216 R. Žilevičius, Šiaulių baldų gamybinis susivienijimas „Venta“ (Vilnius: Lietu-
vos TSR prekybos ir pramonės rūmai, 1983); idem, Baldų gamybinis susivie-
nijimas „Venta“ (Vilnius: Lietuvos TSR prekybos ir pramonės rūmai, 1989). 

užsakymams priskiriamas kėdes – B. Adomonienės kėdę Meno 
darbuotojų rūmams, L. M. Kislauskaitės-Stapulionienės kėdes Ri-
tualinių paslaugų namams Olandų gatvėje Vilniuje (dab. Vilniaus 
laidojimo rūmai „Ritualas“) ir Vilniaus univer sitetui [23 il.]217.

Įmonės reputacijai buvo svarbus ir reprezentacinis tarpukario 
užsakymas, ne kartą paminėtas sovietinio laikotarpio „Ventos“ 
kraštotyros darbuose. Tai – M. Raiko ir J. Rodo gaminti šiaulie-
čio menininko G. Bagdonavičiaus sukurti baldai Kauno karinin-
kų ramovės rūmų, iškilmingai atidarytų 1937 metais, Prezidento 
kambariui (vad. Lietuviškoji svetainė). G. Bagdonavičius Šiau-
liams ypač svarbus grafikas, tapytojas, scenografas, dizaineris 
ir kitų meno sričių kūrėjas. Jis – bene „vienintelis profesionalus 
dailininkas Šiauliuose visą dešimtmetį po Antrojo pasaulinio ka-
ro“218. „Gyvendamas Šiauliuose, daugelį metų būdamas vienintelis 

217 Žilevičius, Baldų gamybinis susivienijimas „Venta“, 10.
218 Augenija Jovaišaitė, „Pratarmė“ in Gerardas Bagdonavičius. Tapyba, grafika, 

dizainas, fotografija, sudarytojos Augenija Jovaišaitė, Odeta Stripinienė, 
Virginija Šiukščienė (Šiauliai: Šiaulių „Aušros“ muziejus, 2011), 7.

22. Baldai, gaminti pagal specialiuosius 
užsakymus. „Ventos LT“ archyvas
a. Gėlių staliukas Vilniaus viešbučiui 
„Vilnius“. 1949
b. Kėdė
c. Kėdė, gaminta 1950–1956 metais 

a. b. c.
23. Kėdės „Ventos“ ekspozicijoje. 
Iš R. Žilevičius, Baldų gamybinis susivieni-
jimas „Venta“ (Vilnius: Lietuvos TSR preky-
bos ir pramonės rūmai, 1989), 10
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dailininkas mieste, – rašė G. Bagdonavičiaus biografas Jonas 
Sidaravičius, – jis buvo pagrindinis konsultantas, ekspertas ir 
patarėjas visais meninio gyvenimo klausimais“219. Pasak Vytenio 
Rimkaus: „Yra žmonių, kurie taip suaugę su savo gyvenamąja 
vietove, kad tampa lyg ir jos ženklu, simboliu“220. Toks yra 
šiauliečiams žinomas G. Bagdonavičius. 

 „Ventos“ kraštotyros darbuose ir kituose šaltiniuose minėta, 
kad Šiauliuose buvo gaminti pirmąja premija įvertinti G. Bagdo-
navičiaus sukurti baldai Prezidento kambariui. Tačiau tai netiks-
lu, nors jo sukurti baldai premijos buvo verti. Žinoma, kad nors 
vieno svarbiausių tarpukario architektūros ir dizaino objektų, 
Kauno karininkų ramovės rūmų, interjero įrangos konkurso 
pirmosios trys premijos buvo skirtos Aleksandrui Gordevičiui, 
Sofijai Pacevičienei ir Jonui Kovai-Kovalskiui, galutinį interjero 
dizaino projektą sukūrė Stasys Kudokas, o baldų dizainą – Gerar-
das Bagdonavičius221. Baldai Prezidento kambariui – vienas iš 
dviejų dažniausiai minimų G. Bagdonavičiaus tarpukario projek-
tų222. Šis užsakymas sulaukė nemažai atgarsio ir tarpukaryje, ir 
šių dienų dizaino tyrėjų darbuose. Žurnale Amatininkas rašyta:

Paskutiniais metais Šiauliuose gyvenąs dailininkas G. Bagdona-
vičius sulaukė garbingo ir gražaus užsakymo suteikti etnografi-
nės medžiagos dėl lietuviško stiliaus salės P[onui] Valst[ybės] 
Prezidentui skiriamos naujoj Karo Ramovėje, Kaune. Šitai salei 
jury [žiuri] komisijos (iš menininkų, architektų ir Ramovės Val-
dybos) buvo pavesta G. Bagdonavičiui išdirbti – nupaišyti didelį 
baldų komplektą modernizuotame lietuviškame stiliuje, kuris 
susidėjo iš didelio stalo posėdžiams 4 mtr. [metrų] ilgio, 12 fote-
lių, 12 kėdžių, 12 taburečių, 2 stalelių rūkymui ir 1 stiklo spin-
tos – vitrinos dailiems karo dalykėliams dovanoms laikyti. [...]

Šios salės baldai faneruoti įvairiom kryptim ir įv. spalvų 
fanerom. Vyraujanti baldų spalva yra juodo ąžuolo su intarzijo-
mis [intarsijomis] iš tamsiai žaliai beicuoto liepsnojančio beržo, 
kai kur su rūdo riešuto plotais ir užpoliruoti. Bendras spalvų 

219  Jonas Sidaravičius, Gerardas Bagdonavičius (Vilnius: Vaga, 1977), 23.
220 Vytenis Rimkus, „Gerardas Bagdonavičius – menininkas ir pilietis, 

nepavaldus laikui“ in Gerardas Bagdonavičius. Tapyba, grafika, dizainas, 
fotografija, 12. 

221 Vaidas Petrulis, „Karininkų ramovė Kaune“, autc: architektūros ir urbanisti-
kos tyrimų centras, žiūrėta 2022 m. kovo 15 d. http://tarpukaris.autc.lt/lt/
paieska/objektas/881/karininku-ramove-kaune#_ftn17. 

222 Antrasis – baldai Vytauto Didžiojo karo muziejui (Karo muziejus, Kauno 
istorinis muziejus). Baldų komplekte – 12 vienodos formos suolų.

tonas tamsokas, rimtas, lyg dūminės pirkios patina padengtas – 
tai savotiškas koloritas, kuris yra paveikslų galerijose.

Visą eilę metų dailininkas G. Bagdonavičius nuolat važinėjo 
(laisvu nuo pamokų laiku) prie tolimesnius [tolimesnių] nuo 
miestų kultūros kaimus [kaimų]: paišė, braižė ir škicavo senus 
liaudies baldus iki 100 metų senumo, o tuo pačiu laiku užfiksavo 
ir pirkių vidaus vaizdų detales. Pažinęs jų savotiškas savybes, 
bet  jų nekopijuodamas, sukomponavo originalų (ne pamėg-
džiodamas) visiškai charakteringą lietuvišką modernizuotą bal-
dų komp lektą, priderintą mūsų laikų reikalavimams, kilniam 
tikslui ir didžiuliam Ramovės Rūmui. Dekoratyvinė baldų pusė 
yra ypačiai artima mūsų kaimo stalų ir skrynių motyvams, o kas 
svarbiausia, tai tas, kad visų baldų konstrukcijos yra taip pat 
mūsų, iš mūsų baldų konstrukcijų, o ornamentika tik tą kons-
trukciją papildo ir pabrėžia. [...]

P[ono] Valst[ybės] Prezidento salės baldus dirbti Ramovės 
Valdyba pavedė vienai Šiaulių baldų dirbtuvei223.

G. Bagdonavičiaus dizainas Prezidento kambariui yra išskir-
tinis. Anot V. Petrulio, „[...] žvelgiant iš šiandienos perspektyvos, 
tai vienas iš įdomiausių, epochos dvasią liudijančių lietuviškojo 
baldų dizaino pavyzdžių“224. Originaliame dizaine susipynė tauti-
nio stiliaus, art deco, futurizmo apraiškos, pastebėtos Lietuvos 
dizaino tyrėjų. A. Dičkalnytė rašo: „lenktose, laužytose baldų 
formose galima įžvelgti XX a. pradžios čekiško kubizmo ir tarp-
tautinio rondo-kubizmo (čekiškojo art deco) elementų būdingų 
Josefo Gočáro, Pavelo Janáko baldams“225. Kaip teigia L. Preiše-
galavičienė, „Iki šiol išlikęs Prezidento kambarys yra tuo metu 
populiarios Rytų ir Vakarų sintezės pavyzdys: vienoje erdvėje 
derinamas orientui būdingas turtingumo įspūdis ir margumas 
su lietuvių liaudies tekstile, drožiniais ir spalviniais deriniais; 
rūtos augalinis motyvas įkomponuotas į putlius vakarietiško 
art deco baldų formas“226. 

223 „Dail. G. Bagdonavičius amatuose“, Amatininkas: iliustruotas amatininkų 
gyvenimo ir darbo žurnalas 8 (150) (1937-05-01): 117.

224 Petrulis, „Karininkų ramovė Kaune“.
225 Dičkalnytė, Baldininkystė Lietuvoje 1918–1940 metais: unikalaus ir pramoni-

nio dizaino sąveika, 46.
226 Preišegalavičienė, Interjeras tarpukario Lietuvoje: veiksniai, formos, tendenci-

jos (1918–1940 m.), 31.
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Centralizuotos dizaino ir gamybos sistemos pokyčiai

Centralizuota pramoninio dizaino ir gamybos sistema, techno-
logijos, gamybos ypatumai sąlygojo dizaino masinei gamybai 
pobūdį. Projekto įdiegimas į masinę gamybą buvo sudėtingas, 
dėl to iš dalies lėmė sąlygiškai nedidelę gaminių asortimento 
kaitą – tai liudija Lietuvos baldų pramonės produkciją rekla-
muojantys leidiniai (lietuviškų baldų katalogai) ir sudaryta 
chronologinė diagrama [žr. 1 priedą]. Įmonės gaminių pasiūlos 
pokyčiai gali būti siejami su technologijos permaina – Vienos 
stiliaus baldus keitė „stalių“, antra vertus – su mąžtančiais biu-
rokratiniais reikalavimais – gaminių pasiūla didėjo artėjant 
Lietuvos nepriklausomybei. 

L. Stankus rašo: nuo „jų [Baldų projektavimo-konstravimo 
biuro projektuotojų. – R. J.] sumanymo iki realizavimo praeida-
vo net treji metai. Priežastis – masinės gamybos baldų tvirtini-
mas Maskvoje. Net mažiausių pakeitimų derinimas užtrukdavo 
ilgai ir buvo sudėtingas. Tuo tarpu gaminių asortimentą, kad 
nepasentų morališkai, reikėdavo keisti greičiau“227. 1962 metais 
Maskvoje įsteigto Sąjunginio baldų projektavimo instituto (Все-
российский проектно-конструкторский и технологический 
институт мебели, ВПКТИМ) įtaka sustiprėjo VIII dešimtme-
čio viduryje. Anot E. A. Gūzo,

Centriniam Maskvos baldų projektavimo institutui [...] įgyjant 
vis daugiau diktatoriškų teisių, apie 1975-uosius metus buvo 
sugriežtinti sąjunginiai buitinių ir kitų masiškai naudojamų 
baldų projektų derinimo bei aprobavimo normatyvai. Reikėjo 
būtinai pristatyti Maskvos komisijai visus gaminius – projektus, 
baldų pavyzdžius, fotonuotraukas, fizinio atsparumo bandymų 
ataskaitas. Padidėjo kitų formalumų. [...] Visa tai iki begalybės 
ištempė baldų projektavimo ir dokumentų tvarkymo trukmę. 
Baldų PKB imtasi esminių pokyčių – atskirti visuomeninių ir 
buitinių baldų projektavimo padaliniai. [...] Kadangi Lietuvos 
poreikiams skirtų unikalių visuomeninių baldų projektai ir 
ga miniai neprivalėjo eiti visų Maskvos numatytų derinimo 
golgotų, šie užsakymai tapo itin patrauklūs ir dizaineriams, 
ir gamintojams228.
 

227 Stankus, Neišnykim, 45.
228 Gūzas, „Baldų projektavimo konstravimo biuro (BPRB) misija – lietuviškų 

baldų projektai. Profesionalaus Lietuvos baldų dizaino raidos eskizai“, 16–17.

Pamažu suvaržymų mažėjo, kartu byrėjo sovietiniame lai-
kotarpyje įtvirtinta gaminių dizaino projektavimo ir gamybos 
sistema. Artėjant Lietuvos nepriklausomybės atkūrimui Baldų 
projektavimo-konstravimo biuro projektuotojų darbų poreikis 
mažėjo, o vėliau sunyko ir pats biuras. Profesionalūs Lietuvos 
dizaineriai, įmonėse įdarbinant savus dizainerius arba gaminant 
pagal užsienio užsakovų projektus, buvo išstumti iš jiems buvu-
sių palankių dizaino pozicijų. Ženklūs decentralizacijos pokyčiai 
„Ventoje“ sutapo su pertvarkos laikotarpiu. L. Stankaus knygoje 
paskelbti E. Jonaičio prisiminimai liudija, kad, prasidėjus de-
centralizacijai, įmonė įgijo daugiau savarankiškumo – leista 
daryti projektų pakeitimus, įmonėje suformuota baldų projek-
tavimo grupė, įdarbintas dizaineris I. Gaidamovičius, atsirado 
savarankiškai parengtų projektų gamybai (trijų dalių stalelis 
„Dovydas“, darbo fotelis ant metalinio karkaso ir kt.)229.

Nauji gaminiai, tarp jų – sukurti įmonės darbuotojų – liu-
dijo didėjantį norą daryti savarankiškus sprendimus, lokali-
zuoti dizaino kūrimo strategiją, grįstą naujų, vietoje sukurtų, 
gaminių diegimu [24–26 il.]. Decentralizacija įsigalėjo atkūrus 
Lietuvos nepriklausomybę. Šis laikotarpis metraščiuose jau ne-
užfiksuotas. Tačiau pažymėtina, kad tuomet į Lietuvą plūstelėjo 
geidžiamo užsienietiško dizaino mada, o „Ventoje“ konstatuota 
stilistinės krypties į Vakarus kaita rodo, jog greičiausiai norėta 
atsisa kyti sovietmečio projektų: „„Venta“ ruošiasi didinti užsie-
nyje  pa klausių prekių gamybą ir mažinti standartinių baldų 

229 Stankus, Neišnykim, 210–211.

24. Benjaminas Zurba, Edmundas Jonaitis. 
Žurnalinių staliukų komplektas „Dovydas“. 
„Ventos LT“ archyvas

26. Igoris Gaidamovičius. Kėdė. 
„Ventos“ gaminys. „Ventos LT“ archyvas

25. Svetainės komplektas „Benita“. 
„Ventos LT“ archyvas
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gamybą“230. Ketinta, kaip įprasta užsienyje, vartotojui nurodyti 
ne projekto numerį, o gaminio pavadinimą. Reklamuojant 
produkciją, minėtos savos gamybos kėdės – „Daiva“, „Dina“, 
„Star“, „Baltic Moric“ [27, 28 il.], užsienyje populiari kėdė-laipte-
liai [29 il.], taip pat brangiau kainavusi Gedimino sostą prime-
nanti kėdė, kuri „atrodo, pagaminta Vagnoriaus garbei“231, 
akcentuotos vakarietiško dizaino tendencijos: „Trumpai kalbant, 
užsienis čia pat, tik pirkime“232. 

Tyrimo apibendrinimas

Žvelgiant į šimtametės įmonės istoriją, matyti, kad jos veiklos 
metai buvo itin permainingi. Baldų gamybos įmonė, pradėjusi 
gyvuoti tarpukaryje, per Antrąjį pasaulinį karą buvo atimta iš 
savininkų, nacionalizuota, po karo tapo valstybine, ne kartą kei-
tė pavadinimą. Šių dienų įmonė įtvirtino 1974 metais įkurto Bal-
dų gamybinio susivienijimo „Venta“ prekyženklį. Atkurtos Lietu-
vos nepriklausomybės pradžia įmonei taip pat buvo permainin-
ga. Nepaisant patirtų istorinių pervartų, ji artėja prie jubiliejinio 
veiklos minėjimo. 100 gyvavimo metų liudija gebėjimą veikti su-
dėtingomis sąlygomis, tradicijų puoselėjimą ir patikimumą.

230 R. Šilinis, „Atpigo „Ventos“ baldai“, Šiaulių naujienos 103 (11541) 
 (1993-06-03): 2.

231 Ibid.
232 Ibid.

Sovietiniame laikotarpyje įmonė augo, stengtasi gerinti dar-
bo sąlygas – tai buvo ne tik darbo vieta, bet ir tam tikra socialinė 
struktūra. Čia buvo organizuojamos bendruomeniškumą stipri-
nančios socialinės-kultūrinės veiklos – gyvavo dramos būrelis, 
choras, etnografinis ansamblis, vyko įvairios varžybos, rengtos 
parodos, paskaitos ir susitikimai, pastatyta poilsiavietė „Bijotė“. 
Plečiant įmonę, racionalizuojant gamybą, sparčiai daugėjo pro-
dukcijos, eksportuotos ir į kitas šalis, kiekiai. Gamyba skirstyta 
į baldus, pjautą miško medžiagą, medžio apdirbimą, produkciją 
iš atraižų, kt. Daugiausia gaminta kėdžių – buitinių ir pagal spe-
cialiuosius užsakymus. 

Kraštotyros darbuose labiausiai atsiskleidžia sovietinis įmo-
nės veiklos etapas, tačiau duomenys apie tarpukario veiklą įgali-
na matyti, kaip plėtota baldų pramonė Lietuvoje po Antrojo pa-
saulinio karo, aptikta technologijų tąsos ir naujos technologijų 
krypties ypatumų. Tarpukaryje Šiauliuose plėtota Vienos stiliaus 
baldų gamybos technologija pokario įmonėje buvo tęsiama nau-
dojant po karo išlikusius įrenginius, tolydžio atsisakant rankų 
darbo ir gamybą mechanizuojant. Lyginant šią technologiją Lie-
tuvoje su technologijų kaita Vakarų šalyse, matyti, kad tuomet, 
kai užsienyje vyko ryškūs technologijų ir dizaino pokyčiai, Lietu-
voje pasireiškė stagnacija. Vienos stiliaus baldai, kėdės ir tabu-
retės, kurių forma buvo pagrįsta XIX amžiaus Vienos stiliaus 
baldų pavyzdžiais, Šiauliuose gaminti net iki VII dešimtmečio 
vidurio. Šių baldų formos nebeatitiko dizaino tendencijų, tačiau, 
antra vertus, inertiška masinė jų gamyba greičiausiai buvo pato-
gus būdas tenkinti milžinišką baldų deficitą. 

VI dešimtmečio pabaigoje Vienos stiliaus baldų technologija 
buvo pradėta keisti patogesne – vadinamųjų „stalių“ baldų. Kurį 
laiką abi technologijos naudotos kartu. Pradėjus gaminti „stalių“ 
kėdes, didėjo gaminių asortimentas. Iki VII dešimtmečio pra-
džios jis buvo itin mažas – vos keli kėdžių modeliai. Su technolo-
gijų kaita vyko ir ženklios dizaino permainos. Pradėti gaminti 
baldai pagal Baldų projektavimo-konstravimo biuro dizainerių 
sukurtus modelius. Kėdžių asortimentas pastebimai išaugo su-
jungus Šiaulių ir Mažeikių baldų gamybos įmones ir 1974 metais 
įkūrus Baldų gamybos susivienijimą „Venta“. Kai kurios šio biuro 
dizainerių sukurtos kėdės gamintos itin ilgai, beveik iki Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo. VIII dešimtmetyje gamintos Brigi-
tos Adomonienės ir Tado Baginsko projektuotos kėdės, Liucijos 
Zaveckienės vaikų kėdutės. Taip pat gausiai gaminta vietinei rin-
kai pritaikyta norvegiška darbo kėdė. IX dešimtmečio kėdžių pa-
siūlą papildė Dalios Siaurusaitienės, kiti Liucijos Zaveckienės 

29. Kėdė „Dina“. „Ventos LT“ archyvas

27. Kėdė-laipteliai. „Ventos LT“ archyvas

28. Kėdė „Daiva“. „Ventos LT“ archyvas
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kėdžių projektai, pačios įmonės suprojektuoti gaminiai. Kai ku-
rie pastarieji, kaip rodo chronologinė diagrama, buvo absoliutūs 
rekordininkai. Vienas jų – „milijonoji“ „Ventos“ kėdė ir jos vari-
antai gaminių sąrašuose buvo nuo 1964 metų iki pat Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo, o B. Adomonienė suprojektavo 
bene daugiausia „Ventos“ kėdžių. Įmonės veiklos etapai sietini 
su žinomais lietuvių kūrėjų vardais: tarpukaryje – Gerardo Bag-
donavičiaus, sovietiniame laikotarpyje – Brigitos Adomonienės, 
Tado Baginsko, Dalios Siaurusaitienės, Liucijos Zaveckienės, Ly-
gijos Marijos Kislauskaitės-Stapulionienės ir kitų, sukūrusių bui-
tinių baldų ir kėdžių viešiesiems, reprezentaciniams interjerams. 

Gamyba ir dizainas sovietiniame laikotarpyje Lietuvoje buvo 
neatsiejami procesai, o centralizacija, įgalinusi dizaino ir gamy-
bos sąsajas, iš esmės – prievartinė. Komplikuotas buitinių baldų 
dizaino projektų tvirtinimas gamybai, gamintojo įpareigojimas 
pagrindinėje Lietuvos baldų dizaino įstaigoje gaminti pagal 
Baldų projektavimo-konstravimo biuro sukurtus projektus, jų 
atitikimas bendrai unifikuotai universalių baldų tendencijai, 
galimybė įmonės baldus komplektuoti su kitų gamintojų baldais 
ir kiti veiksniai sutrikdė natūralią dizaino raidą. Bet, nepaisant 
gamybos trūkumų, kėdžių projektai – profesionalūs. Tai dizai-
nas, kuris, būdamas laikotarpio atspindys, turi vakarietiškų 
dizaino tendencijų atgarsį. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, 
socioekonominiai pokyčiai sužlugdė dirbtinai sukurtą ir šaliai 
primestą centralizuotą dizaino kūrimo, gamybos sistemą ir at-
kūrė natūralią jos sanklodą. 
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pusminkštės kėdės

taburetės 

pusminkštės kėdės

taburetės

pusminkštės kėdės

pusminkščiai foteliai

Vienos stiliaus kėdės 

1946

1947

1948

Vien os stiL iAus kėdės 

1948 metais Šiaulių medžio apdirbimo kom-
binate pradėjo veikti lenktųjų baldų gamybos 
cechas, atnaujinta lenktųjų kėdžių gamyba233. 
Tikėtina, kad Vienos stiliaus kėdžių galėjo būti 
pagaminta ir 1947 metais234. Po karo įrenginių 
kėdėms gaminti sukonstravo meistras Kostas 
Kubilius235. Kraštotyros darbuose už rašyti kom-
binato darbuotojų Kazio Valiulio ir Ivano (Jono) 
Seliugino prisiminimai liudija, kad kėdes gamin-
ti pokaryje buvo labai sunku: „Kėdžių detalių 
lenkykloje, ant prikaustytos didelės medinės 
kaladės, uždėdavo metalinį šabloną. Išimdavo 
detalę iš šutinimo kameros ir keturi sušilę vy-
rai, eidami aplink kaladę, lenkdavo detales. 
Sulenkus reikėdavo sukrauti į čia pat esančią 
60–70 °C džiovyklą. Rėmus reikėdavo iš lenky-
klos atsivežti dviračiais karučiais per purviną, 

233 Rudzinskienė, „Medžio apdirbimo ir baldų pramonė 
Šiauliuose“, 50. 

234 [Virbickienė], „Baldų kombinato istorijos knyga“, 2.
235 Rudzinskienė, „Medžio apdirbimo ir baldų pramonė 

Šiauliuose“, 104.

neišbrendamą kiemą, išklotą dvejomis eilėmis 
lentų. Lenkyklos patalpos panašios į rūsį, 
pilnos garų, susikaupusių nuo surūdijusių 
jau nesandarių šnypščiančių barabanų [...]. 
Spec. rūbai – prijuostė ir kaliošai“236. 1949 me-
tais įmonėje pradėjo dirbti ir Julija Vincaitytė 
(Livonienė). Ji papasakojo apie atnaujintą Vie-
nos stiliaus kėdės gamybą buvusio „Rūdės“ fab-
riko patalpose: „Iš karto mane paskyrė špak-
liuo ti lenktos kėdės detales. Tą darbą ir dirbau, 
kol ta kėdė buvo gaminama. Darbininkų tuo-
met dirbo visai nedaug. Visuose baruose vos 
keli žmonės, viena pamaina. Kėdžių prigamin-
davom 60 vienetų ir apie 30 aukštų kabyklų prie 
durų. Tik kitų metų (1950) antrame pusmetyje 
pradėjom gaminti daugiau. [...] Lakavo rankom, 
ant gatavo šlifuodavo taip pat rankom. Visi įren-
gimai lenktai kėdei buvo labai primityvūs, su-
galvoti ir sukonstruoti meistro Kubiliaus. 
Jis ir tos kėdės gamybą įkūrė. [...]“237. 

236 Ibid., 105.
237 Irena Rudzinskienė, „40 metų vienoje įmonėje: Julija 

Livonienė“, kraštotyros darbas, Šiauliai, 1989, 4, 17.

Vienos stiliaus kėdė. „Ventos LT“ archyvas

Vienos stiliaus kėdė. „Ventos LT“ archyvas

Staliai Bronius Nainys ir Kazys Valiulis. 1952. 
„Ventos LT“ archyvas

Vienos stiliaus kėdžių gamyba. 
„Ventos LT“ archyvas
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Gamybos technologija buvo vis gerinama, 
keičiami įrengimai. Pradžioje per darbo dieną 
buvo pagaminamos tik aštuonios Vienos stiliaus 
kėdės, o sutvarkius gamybos cechą ir pagerinus 
įrenginius, jų pagaminta iki ketu riasdešimt, su-
mažėjo ir gamybos savikaina238. Naujų pasiūly-
mų teikė įmonės racionalizuotojai. Štai keletas 
jų. 1951 metais pagerinta lenktųjų kėdžių dug-
nų gamyba239. 1953 metais rašyta: 

Anksčiau lenktoms kėdėms reikalingos deta-
lės būdavo lenkiamos rankomis. Devyni dar-
bininkai per pamainą pagamindavo apie 110 
detalių, o per parą apie 330 detalių. Fabriko 
vyr. inžinierius drg. Vytautas Dauknys ilgai 
ir kruopščiai tyrinėjo šio gamybinio proceso 
mechanizavimo klausimą. Pagaliau sprendi-
mas buvo rastas. Inžinierius pasiūlė specialias 
stakles, kurias aptarnaus tiktai du žmonės. 
Per 8 darbo valandas staklėmis bus galima 
pagaminti 630 detalių kėdėms. Dauknio 
rac. pasiūlymas leis fabrikui sutaupyti apie 

238 Balčiūnas, „Šiaulių baldų gamybinis susivienijimas 
„Venta“. I knyga (1931–1950)“, 90.

239 Balčiūnas, „Šiaulių baldų gamybinis susivienijimas 
„Venta“. II knyga (1951–1960)“, 5.

24 000 rub. per metus. Paleidus naująsias stak-
les, palengvės gamybos procesas, septyni žmo-
nės bus perkelti į kitą darbą240.

 1956 metais pakeista kėdės lakavimo opera-
cija – prieš lakavimą kėdė buvo ne beicuojama, 
kaip anksčiau, bet purškiama dažais241.

Lenktųjų kėdžių gamyba augo. 1959, praė-
jus 12 metų nuo jų gamybos pradžios, buvo 
paskelb ta apie milijonąją lenktąją kėdę, eilė 
kurių, „sustatytų viena prie kitos, nusitęstų 
500 km, t. y. iki Minsko“242. 1964 metais lenk-
tųjų kėdžių gamyba labai sumažinta: 1963 jų 
 pagaminta 158 706, 1964 – tik 647. 1965 metų 
produkcijos sąraše šių kėdžių neliko243. 

240 Ibid., 21, 22.
241 Rudzinskienė, „Medžio apdirbimo ir baldų pramonė 

Šiauliuose“, 60, 61.
242 Ibid., 83.
243 Balčiūnas, „Šiaulių baldų gamybinis susivienijimas 

„Venta“. III knyga (1961–1970)“, 16, 21.

Pa
g
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m
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ta

 v
n

t.

Vienos stiliaus baldų apdailos cechas. 1963. 
„Ventos LT“ archyvas

Lenktosios kėdės lankelių lenkimo prietaisas, 
naudotas iki 1958 metų. „Ventos LT“ archyvas

Lenktosios kėdės lankelių lenkimo staklės. 
Racionalizuotojas – (Liudas) Kneižys. 1958. 
„Ventos LT“ archyvas

Lenktosios kėdės sėdynės aptekinimo staklės. 
1953–1958. „Ventos LT“ archyvas
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foteliai

taburetės

Vienos stiliaus kėdės 

pusminkštės kėdės

vaikų kėdės 

foteliai

Vienos stiliaus kėdės 

„stalių“ kėdės

foteliai

vaikų kėdutės-ratukai
 
Vienos stiliaus kėdės 

pusminkštės kėdės 

pusminkščiai foteliai

minkštieji foteliai

Vienos stiliaus kėdės 

lenktosios taburetės

pusminkštės kėdės

foteliai

Vienos stiliaus kėdės 

lenktosios taburetės

1949

1950

1951

1952

L en ktoj i  (Vien os stiL iAus) 
tAburetė

Taburetės gamintos 1952–1963 metais. Jų gamy-
bai naudota Vienos stiliaus kėdžių technologija. 
Iš esmės – tai Vienos stiliaus kėdė, tik be atkal-
tės ir su žemiau nuleistu kojas sutvirtinančiu 
lankeliu. Jos projekto pavyzdys (art. 280 (?)) 
patvirtintas 1956 metais. Gaminių sąrašuose 
priskiriama ir prie baldų, ir prie plataus 
vartojimo prekių iš atraižų244.

244 Balčiūnas, „Šiaulių baldų gamybinis susivienijimas 
„Venta“. II knyga (1951–1960)“, 3, 4, 13, 23, 24.

Lenktosios taburetės techninių 
charakteristikų suderinimo aktas. 
1956. „Ventos LT“ archyvas

1953

pusminkštės kėdės

minkštosios kėdės
 
Vienos stiliaus kėdės 

lenktosios taburetės 

taburetės

Vienos stiliaus kėdės
 
lenktosios taburetės 

Vienos stiliaus kėdės
 
lenktosios taburetės 

Vienos stiliaus kėdės
 
lenktosios taburetės 

taburetės

Vienos stiliaus kėdės 

Vienos stiliaus kėdės
 
pusminkštės „stalių“ kėdės 
(art. 48-49) 

1954

kėdė (Art.  48-49)

Nurodyta, kad gamintos 1959–1964 metais245, 

tačiau gaminių sąraše tokio artikulo kėdės 
nėra. Tikėtina, kad ši (art. 48-49) pozicija 
susijusi su art. 48-58 ir 49-58 kėdėmis. 

245 [Virbickienė], „Baldų kombinato istorijos knyga“, 28.

Staliai Krivickas ir Ponetauskas surenka 
kėdes (art. 48-49). „Ventos LT“ archyvas

1955

1956

1957

1958

1959

Pagaminta v nt.
LenktoJ I  (V Ienos stIL Iaus)  taBuRetė

(gaminių sąraše – taburetė)

(gaminių sąraše – taburetė)
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kėdės ( Art.  48-58,  49-58) 

Minkštosios kėdės techninėje dokumentacijoje 
aprašytos kartu kaip vieno projekto vari antai246. 
Kraštotyros darbuose teigiama, kad art. 48-58 
kėdė gaminta 1959–1963 metais247. Produkcijos 
sąraše šio artikulo kėdė atsiranda 1960, jos vari-
antas art. 49-58 – 1962 metais. Kėdės suprojek-
tuotos Baldų projektavimo-konstravimo biure 
1958 metais, brėžiniuose nurodytas projekto 
autorius – (Vytautas) Beiga248.

246 Kėdžių art. 48-58 ir 49-58 techninė dokumentacija. 
Iš asmeninio I. Rudzinskienės archyvo. 

247 Balčiūnas, „Šiaulių baldų gamybinis susivienijimas 
„Venta“. III knyga (1961–1970)“, 106; „Gaminama 
produkcija“, sudarytojas nenurodytas. Kraštotyros 
darbas, Šiauliai, [s. a.], 22.

248 Kėdžių art. 48-58 ir 49-58 brėžiniai. Iš asmeninio 
I. Rudzinskienės archyvo.

Vienos stiliaus kėdės 

minkštosios kėdės (art. 48-58) 

1960

Kėdžių (art. 48-58, 49-58) eskizinis projektas. 
Asmeninis I. Rudzinskienės archyvas

Kėdė (art. 48-58). 
„Ventos LT“ archyvas

Paga m i nta vnt.

Vienos stiliaus kėdės
 
kėdė (art. 48-58)
 
kėdė (art. 174-60)

1961

kėdė (Art.  174-60)

Puskietės kėdės gamintos 1961–1964 metais249. 
Naudota uosio, ąžuolo, beržo, pušies, eglės 
mediena. Tikėtina, kad kėdė suprojektuota 
Baldų projektavimo-konstravimo biure. 

249 [Virbickienė], „Baldų kombinato istorijos knyga“, 31, 
33, 35.

Kėdės brėžinys iš technologinio proceso kortelės 
Nr. 7. [1963]. Asmeninis I. Rudzinskienės archyvas

Kėdė (art. 174-60). „Ventos LT“ archyvas

Pagaminta v nt.
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kėdė ( Art.  175-60) 

Kietosios kėdės minimos 1962 metų gaminių 
sąraše250. Duomenys apie šią kėdę neaiškūs. 
Nurodoma, kad tais metais pateiktas kėdės 
pavyzdys (nors tada pagaminta 78 490 vnt.), 
o kitais metais kėdė masiškai negaminta251. 
1962 metais (Šiaulių baldų kombinato) direk-
toriaus (Antano Onuškevičiaus) rašte Eksperi-
mentinio konstravimo biuro (Baldų projekta-
vimo-konstravimo biuro) viršininko prašyta 
sutikimo, 1963 metais ketinant pradėti masinę 
kėdės (art. 175-60) gamybą, kėdės kojas padeng ti 
juodai, kad būtų galima naudoti labiau šakotą 
medieną, o kėdę naudojant buityje, nebūtų 
matyti purvinų jos kojų252. Kėdė (proj. Nr. 249) 
suprojektuota Eksperimentinio konstravimo 
biuro (Baldų projektavimo-konstravimo biuro). 
Jos projektas Lietuvos TSR liaudies ūkio tary-
bos Popieriaus ir medžio apdirbimo pramonės 
valdybos viršininkui pateiktas tvirtinti 1960 me-
tais253. Tituliniame Eksperimentinio konstravi-
mo biuro technologinių apskaičiavimų projekto 
(Nr. 249) lape pasirašė biuro vyr. konstrukto-
rius Vytautas Beiga, kuris, tikėtina, yra šio pro-
jekto autorius. 

250 Balčiūnas, „Šiaulių baldų gamybinis susivienijimas 
„Venta“. III knyga (1961–1970)“, 6. 

251 [Virbickienė], „Baldų kombinato istorijos knyga“, 6.
252 Raštas Eksperimentinio konstravimo biuro viršinin-

kui, 1962. Iš asmeninio I. Rudzinskienės archyvo. 
253 Eksperimentinis konstravimo biuras. Titulinis lapas 

technologinių skaičiavimų projektui Nr. 249. Iš as me-
ninio I. Rudzinskienės archyvo. 

Vienos stiliaus kėdės 

lenktosios taburetės 

kėdė (art. 174-60) 

kėdė (art. 48-58) 

kėdė (art. 49-58) 

kėdė (art. 175-60) 

1962

Kėdė (art. 175-60). 1962. 
„Ventos LT“ archyvas

Vienos stiliaus kėdės 

lenktosios taburetės 

kėdė (art. 174-60) 

kėdė (art. 48-58) 

kėdė (art. 49-58) 

kėdė (art. 113-88) 

kėdė (art. 113-89) 

1963

Kėdė iš techninės (proj. Nr. 249) charakteristikos. 
1960. Asmeninis I. Rudzinskienės archyvas
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kėdė (Art.  113-4,  proj.  nr.  477) 

Tikėtina, kad kietosios kėdės (art. 113-4) pra-
dėtos gaminti 1963 metais256. Gaminių sąraše – 
nuo 1964 metų257.

256 [Virbickienė], „Baldų kombinato istorijos knyga“, 35, 37.
257 Balčiūnas, „Šiaulių baldų gamybinis susivienijimas 

„Venta“. III knyga (1961–1970)“, 21.

kėdė (Art.  113-202,  pr oj.  nr.  477) 

Pusminkštės kėdės su minkšta sėdyne ir nuga-
rėle pradėtos gaminti 1964 metais258. Suprojek-
tuota Baldų projektavimo-konstravimo biure. 
Dizainerė – Brigita Adomonienė.

258 Ibid.

Vienos stiliaus kėdės 

foteliai

kėdė (art. 174-60) 

kėdė (art. 48-58) 

kėdė (art. 49-58) 

kėdė (art. 113-105, proj. nr. 477) 

kėdė (art. 113-4, proj. nr. 477)

kėdė (art. 113-202, proj. nr. 447) 

kėdės (art 590-2) 
(art. 67, 68, 69, 
kėdė proj. nr. 590-02 (?)) 

kėdė (art. 113-1520) 

1964

kėdė ( Art.  113-105,  proj.  n r.  477) 

Puskietės kėdės su kieta nugarėle ir sėdyne, pa-
minkštinta klojiniu, tikėtina, pradėtos gaminti 
1963 metais254. Gaminių sąraše – nuo 1964255. 
Suprojektuota Baldų projektavimo-konstravimo 
biure. Dizainerė – Brigita Adomonienė.

254 [Virbickienė], „Baldų kombinato istorijos knyga“, 8.
255 Balčiūnas, „Šiaulių baldų gamybinis susivienijimas 

„Venta“. III knyga (1961–1970)“, 21. 

Kėdė (art. 113-105, proj. Nr. 477). 
„Ventos LT“ archyvas

Pagami nta vnt.

Kėdė (art. 113-4, proj. Nr. 477). 
„Ventos LT“ archyvas

Pagaminta v nt.

Kėdė (art. 113-202, proj. Nr. 447). 
„Ventos LT“ archyvas

Pagaminta v nt.
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kėdės ( Art.  590-2,  Art.  67,  68 69, 
proj.  n r.  590-02 (? ) ) 

1964 metų produkcijos sąraše atsirado naujas 
įrašas – kėdė (art. 590-2)259. Tikėtina, Tado 
Baginsko Baldų projektavimo-konstravimo 
biure suprojektuota kėdė (proj. Nr. 590-02). 
Apie naują įmonės gaminį 1965 metais spau-
doje pranešė vyriausiasis inžinierius Juozas 
Baleika: „Įsisavinome taip vadinamos „kupro-
tos“ kėdės (tokia jos nugarėlė) gamybą“260. 
Greičiausiai tai pirmas masinis gaminys iš Tado 
Baginsko vadinamųjų kuprotų kėdžių serijos. 

259 Balčiūnas, „Šiaulių baldų gamybinis susivienijimas 
„Venta“. III knyga (1961–1970)“, 21.

260 „Naujovių dėka“, Raudonoji vėliava 219 (4547) 
 (1965-11-06): 2. 

dArbo kėdė ( Art.  113-1520)

1964–1966 metais Šiaulių baldų kombinate ga-
mintos darbo kėdės / krėslai (art. Nr. 113-1520)261. 
Išlikusi techninė Baldų projektavimo-kons-
travimo biure suprojektuoto (proj. Nr. 314) 
ir 1964 me tais patvirtinto krėslo charakteristi-
ka262. Joje rašoma, kad paminkštinta sėdynė 
ir nugarėlė aptrauktos faktūriniu arba smul-
kaus piešinio baldiniu audiniu, profiliuotas 
kojas jungia kietas porankis, medinis karka-
sas lakuotas skaidriu laku. Charakteristikoje 
projekto autoriaus nėra. Byloje prisegtoje 
pažymoje nurodyta, kad pagal Lietuvos TSR 

261 Balčiūnas, „Šiaulių baldų gamybinis susivienijimas 
„Venta“. III knyga (1961–1970)“, 104.

262 Krėslo proj. Nr. 314 techninė charakteristika. 
Iš asmeninio I. Rudzinskienės archyvo.

Kėdės (proj. Nr. 590-02) brėžinys. 
Šiaulių baldų gamybinio susivienijimo „Venta“ kėdės, 
informacinis leidinys [s. l., VIII dešimtmečio]

Kėdė (proj. Nr. 590-02). 
Dizaineris – Tadas Baginskas. 
„Ventos LT“ archyvas

Paga m i nta vnt.

Krėslo (proj. Nr. 314) nuotrauka 
iš techninės charakteristikos bylos. 
Asmeninis I. Rudzinskienės archyvas

Krėslo (proj. Nr. 314) brėžiniai 
iš techninės charakteristikos bylos. 
Asmeninis I. Rudzinskienės archyvas

Baldų projektavimo-konstravimo biure 
suprojektuoto krėslo (proj. Nr. 314) 
techninės charakteristikos byla. 1964. 
Asmeninis I. Rudzinskienės archyvas

→
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1965kėdė (art. 113-105, proj. nr. 477)

 
kėdė (art. 113-4, proj. nr. 477)

 
kėdė (art. 113-202, proj. nr. 447)

 
kėdė (art. 113-1520) 

1966kėdė (art. 113-105, proj. nr. 477)

 
kėdės (art. 113-4, proj. nr. 477) 

kėdė (art. 113-202, proj. nr. 447) 

kėdė (art. 113-1520) 

kėdė (art. 113-109, 
proj. nr. 590-1-03) 

Paga m i nta vnt.

liaudies ūkio tarybos baldų ir medžio apdirbi-
mo pramonės Valdybos gamybos planą Šiaulių 
baldų kombinatui numatyta 1964 metais paga-
minti 2500 vnt. krėslų (proj. Nr. 314), o išraše 
pažymėta, kad Meninė-techninė tos pačios 
valdybos taryba nutarė, kad planuojamiems 
gaminti baldams krėslas (proj. Nr. 314) tinka-
mas. Palyginus „Venta LT“ archyve ir techninės 
krėslo charakteristikos byloje esančias nuot-
raukas spėtina, kad darbo kėdė (art. 113-1520) 
gaminta pagal Baldų projektavimo-konstravi-
mo biuro projektą (Nr. 314).

→

Darbo kėdė (art. 113-1520). 
„Ventos LT“ archyvas

kėdė ( Art.  113-109, 
proj.  n r.  590-1-03)

Pusminkštės kėdės pradėtos gaminti  1966 me-
tais. Tikėtina, kad jų buvo pagaminta ir 1965 me-
tais (1332 vnt.)263. Dizaineris – Tadas Baginskas.

263 [Virbickienė], „Baldų kombinato istorijos knyga“, 10.

Stalius Jeronimas Babenskas. 1970. 
„Ventos LT“ archyvas

Kėdė (art. 113-109, proj. Nr. 590-1-03). 
„Ventos LT“ archyvas

Pagaminta v nt.
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1967 kėdė (art. 113-105, proj. nr. 477)

 
kėdė (art. 113-4, proj. nr. 477) 

kėdė (art. 113-202, proj. nr. 447) 

kėdė (art. 113-109, 
proj. nr. 590-1-03) 

kėdė (art. 113-108, proj. nr. 477)

 
kėdė (art. 113-205, proj. nr. 447)

kėdė (art. 113-110, 
proj. nr. 590-1-03) 

darbo kėdė (art. 113-1522, 
proj. nr. 620-20) 

kėdė (proj. nr. 644-07, 
art. 113-2001-24) 

kėdė ( Art.  113-108,  proj.  n r.  477) 

Puskietės kėdės su kieta nugarėle ir paminkš-
tinta sėdyne. Suprojektuota Baldų projektavi-
mo-konstravimo biure. Dizainerė – Brigita 
Adomonienė. Gaminių sąraše – 1967–1968 
metais264. Remiantis Buitinių baldų rinkinių 
katalogu – tai nuo 1963 (1964) metų gamintos 
puskietės kėdės (art. 113-105) variantas265. 

264 Balčiūnas, „Šiaulių baldų gamybinis susivienijimas 
„Venta“. III knyga (1961–1970)“, 54, 66.

265 Buitinių baldų rinkinių katalogas.

Kėdė (art. 113-108, proj. Nr 447). 
Buitinių baldų rinkinių katalogas 
(Vilnius: Mintis, LTSR celiuliozės-popieriaus 
ir medžio apdirbimo pramonės ministerija, 1967)

Pagami nta vnt.

kėdė (Art.  113-205,  proj.  nr 447) 

Pusminkštės kėdės su minkšta sėdyne ir nuga-
rėle gamintos 1967–1968 metais266. Suprojektuo-
ta Baldų projektavimo-konstravimo biure. Di-
zainerė – Brigita Adomonienė. Remiantis Bui-
tinių baldų rinkinių katalogu tikėtina, kad tai 
nuo 1964 metais gamintos pusminkštės kėdės 
(art. 113-202) variantas267. 

 

266 Balčiūnas, „Šiaulių baldų gamybinis susivienijimas 
„Venta“. III knyga (1961–1970)“, 54, 66.

267 Buitinių baldų rinkinių katalogas; Balčiūnas, „Šiaulių 
baldų gamybinis susivienijimas „Venta“. III knyga 
(1961–1970)“, 21.

Kėdė (art. 113-205, proj. Nr 447). 
Buitinių baldų rinkinių katalogas 
(Vilnius: Mintis, LTSR celiulio  zės-popieriaus 
ir medžio apdirbimo pramonės ministerija, 1967)
 

Pagaminta v nt.

kėdė (Art.  113-110, 
proj.  nr.  590-1-03)

Puskietės kėdės su kieta dviejų tarpsnių nuga-
rėle ir gobelenu apmušta sėdyne. Suprojektuo-
ta Baldų projektavimo-konstravimo biure. 
Dizaineris – Tadas Baginskas. Gaminta 1967–
1968 metais268. Pagal Buitinių baldų rinkinių 
katalogą tai kėdės art. 113-109 variantas269. 

268 Balčiūnas, „Šiaulių baldų gamybinis susivienijimas 
„Venta“. III knyga (1961–1970)“, 54, 66.

269 Buitinių baldų rinkinių katalogas.

Kėdė (art. 113-110, proj. Nr. 590-1-03). 
Buitinių baldų rinkinių katalogas 
(Vilnius: Mintis, LTSR celiuliozės-popieriaus 
ir medžio apdirbimo pramonės ministerija, 1967)

Pagaminta v nt.
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dArb o kėdė (Art.  113-1522, 
proj.  nr.  620-20)

Šio artikulo kėdės nuotrauka spausdinta 1967 me-
tų Buitinių baldų rinkinių kataloge270. Kėdė su-
projektuota Baldų projektavimo-konstravimo 
biure, gamintojas – Šiaulių baldų kombinatas271. 
Projekto autorius – Tadas Baginskas. Kėdžių 
(rašoma – darbo fotelių) yra 1967 ir 1968 metų 
įmonės gaminių sąraše272. Tikėtina, kad tai pir-
minis nuo 1969 metų masiškai pradėtos gaminti 
kėdės (art. 154, proj. Nr. 620-20-02)273 variantas.

270 Buitinių baldų rinkinių katalogas.
271 Ibid.
272 Balčiūnas, „Šiaulių baldų gamybinis susivienijimas 

„Venta“. III knyga (1961–1970)“, 54, 66.
273 Ibid., 76.

Darbo kėdė (art. 113-1522, proj. Nr. 620-20). 
Buitinių baldų rinkinių katalogas 
(Vilnius: Mintis, LTSR celiuliozės-popieriaus 
ir medžio apdirbimo pramonės ministerija, 1967)

Paga m i nta vnt.

kėdė ( Art.  113-2001-24, 
proj.  n r.  644-07)

Kėdė suprojektuota Baldų projektavimo-kons-
travimo biure. Dizaineris – Algirdas Umbrasas, 
konstruktorius – A. Misevičius274. Buitinių baldų 
rinkinių kataloge nurodytas gamintojas – Ekspe-
rimentinis konstravimo biuras (Baldų projekta-
vimo-konstravimo biuras)275. Kėdes eksportui 
gamino Šiaulių baldų kombinatas. Ši kėdė, 
esanti VII dešimtmečio baldų eksportui sąraše, 
pavadinta Prancūzijos stud[entų (?)] kėde276.

274 Buitinių baldų rinkinių katalogas.
275 Ibid.
276 Balčiūnas, „Šiaulių baldų gamybinis susivienijimas 

„Venta“. III knyga (1961–1970)“, 85–88.

Kėdė (art. 113-2001-24, proj. Nr. 644-07). 
Стулья. Proj. Nr. 447-04, 447-05, 447-06, 644-07, 
informacinis leidinys [s. l., s. a.]

Kėdė (art. 113-2001-24, proj. Nr. 644-07). 
Kėdės / Chairs, informacinis leidinys [s. l., s. a.]

1968kėdė (art. 113-105, proj. nr. 477)

kėdė (art. 113-4, proj. nr. 477)
 
 
kėdė (art. 113-202, proj. nr. 447)

 
darbo kėdė (art. 113-1522, 
proj. nr. 620-20) 

kėdė (art. 113-109) 

kėdė (art. 113-108, proj. nr. 477)

 
kėdė (art. 113-205, proj. nr. 447)

 
kėdė (art. 113-110, 
proj. nr. 590-1-03) 
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dArbo kėdė (Art.  154, 
proj.  n r.  620-20-02)

Darbo kėdės (darbo foteliai) su pusminkšte 
nugarėle ir sėdyne bei mediniais porankiais 
masiškai pradėtos gaminti 1969 metais277. 
Per metus planuota pagaminti per 8000 viene-
tų. 1970 metais suteiktas Valstybinis kokybės 
ženk las278. Suprojektuota Baldų projektavimo-
kons travimo biure. Projekto autorius – Tadas 
Baginskas. Eksportuotos. 1981 metais dar bu-
vo pasiūloje. Gamintas variantas (art. 154E, 
proj. Nr. 620-20E). Kėdė suprojektuota specia-
liai 1965 metais Vilniuje įsteigto viešbučio 
„Gintaras“ restoranui. 

277 Balčiūnas, „Šiaulių baldų gamybinis susivienijimas 
„Venta“. III knyga (1961–1970)“, 76.

278 Balčiūnas, „Šiaulių baldų gamybinis susivienijimas 
„Venta“. V knyga (1976–1980)“, 94, 97.

1969 kėdė (art. 1) 

kėdė (art. 51) 

kėdė (art. 54) 

kėdė (art. 101) 

kėdė (art. 104) 

kėdė (art. 106) 

darbo kėdė (art. 154, 
proj. nr. 620-20-02) 

Kėdė (proj. Nr. 620-20-02). Dizaineris – 
Tadas Baginskas. „Ventos LT“ archyvas

kėdės ( Art.  3,  proj.  nr.  477-04)

Šio projekto kėdės pradėtos gaminti 1970 me-
tais. Sėdynė kieta, nugarėlė – klijuotinės fane-
ros. Masiškai gamintas didelis kiekis (metinis 
planas – per 140 000 vnt.)279. Kėdės dizainą Baldų 
projektavimo-konstravimo biure sukūrė Brigita 
Adomonienė. Šio projekto pirmtakė – kieta kė-
dė (art. 113-4) – gaminta 1963–1968 metais. Tikė-
tina, kad kėdė (art. 3, proj. Nr. 477-04) gaminta 
ilgai – iki pat IX dešimtmečio vidurio. Šio pro-
jekto kėdės nuotrauka spausdinta 1983 metų 

279 Balčiūnas, „Šiaulių baldų gamybinis susivienijimas 
„Venta“. V knyga (1976–1980)“, 93.

1970kėdė (art. 1) 

kėdė (art. 51) 

kėdė (art. 54)

kėdė (art. 101)

kėdė (art. 106)

kėdė (art. 58) (gali būti kėdės 
(art. 59, proj. nr. 477-05) variantas) 

kėdė (art. 109)
 
taburetė (art. 860)
 
darbo kėdė (art. 154, 
proj. nr. 620-20-02) 

kėdė (art. 3, proj. nr. 477-04)

kėdės (art. 59 (72, 73), 
proj. nr. 477-05) 

kėdės (art. 108 (74, 75), 
proj. nr. 477-06) 

kėdė (art. 111, proj. nr. 590-1-04) 

Kėdės (proj. Nr. 620-20-02) brėžinys. Šiaulių 
baldų gamybinio susivienijimo „Venta“ kėdės, 
informacinis leidinys [s. l., VIII dešimtmečio]

Paga m i nta vnt.

lietuviškų baldų kataloge Baldų gamybinio susi-
vienijimo „Venta“ kėdžių pasiūlos puslapyje280.

280 Lietuviški baldai 1983. Lietuviškų baldų katalogas 
(Vilnius: LTSR baldų ir medžio apdirbimo pramonės 
ministerija, Baldų projektavimo-konstravimo biuras, 
1982), 33. →

Kėdė (art. 3, proj. Nr. 447-04). Dizainerė – 
Brigita Adomonienė. „Ventos LT“ archyvas
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→

Kėdė (art. 3, proj. Nr. 447-04). Šiaulių baldų 
gamybinio susivienijimo „Venta“ kėdės, 
informacinis leidinys, [s. l., VIII dešimtmečio]

Pagam i nta vnt.

kėdės ( Art.  59,  72,  73, 
proj.  n r.  477-05)

Kėdės su kieta klijuotinės lenkiamos faneros 
nugarėle ir pusminkšte sėdyne pradėtos gamin-
ti 1970 metais. Pirmtakė – anksčiau gaminta 
kėdė (art. 113-105). Nuo 1970 metų per metus 
planuota pagaminti per 63 000 vnt. Iki 1979 me-
tų buvo eksportuojamos281. Suprojektuota Baldų 
projektavimo-konstravimo biure. Projekto au-
torė – Brigita Adomonienė. 1978 metais ši kėdė 
tapo milijonuoju Šiaulių baldų gamybinio susi-
vienijimo „Venta“ (cecho Nr. 1) gaminiu. 

281 Balčiūnas, „Šiaulių baldų gamybinis susivienijimas 
„Venta“. V knyga (1976–1980)“, 93.

Kėdė (proj. Nr. 477-05). 
Dizainerė – Brigita Adomonienė. 
„Ventos LT“ archyvas

Kėdė (art. 59, proj. Nr. 477-05). Šiaulių baldų 
gamybinio susivienijimo „Venta“ kėdės, 
informacinis leidinys [s. l., VIII dešimtmečio]

Milijonoji kėdė (proj. Nr. 477-05). 
„Ventos LT“ archyvas

Cecho Nr. 1 milijonoji kėdė. 1978. 
„Ventos LT“ archyvas

Pagaminta v nt.
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kėdės ( Art.  74,  75,  108, 
proj.  n r.  477-06) 

Kėdės su gobelenu aptraukta pusminkšte nuga-
rėle ir sėdyne pradėtos gaminti 1970 metais. 
Per metus planuota pagaminti per 54 000 vnt. 
Iki 1979 metų buvo eksportuojamos282. Supro-
jektuota Baldų projektavimo-konstravimo 
biure. Projekto autorė – Brigita Adomonienė. 
Anksčiau gaminta kėdė (art. 113-202). 

282 Balčiūnas, „Šiaulių baldų gamybinis susivienijimas 
„Venta“. V knyga (1976–1980)“, 93.

Kėdė (proj. Nr. 477-06). Dizainerė – 
Brigita Adomonienė. „Ventos LT“ archyvas

kėdė (Art.  111,  proj.  nr.  590-1-04) 

Pradėtos gaminti 1970 metais283. Kėdės su trijų 
skirsnių kieta kuprota nugarėle ir paminkštinta 
sėdyne. Suprojektuota Baldų projektavimo-
konstravimo biure. Dizaineris – Tadas Bagins-
kas. 1970 metais pagaminta 7807 vnt.284. 

283 Balčiūnas, „Šiaulių baldų gamybinis susivienijimas 
„Venta“. III knyga (1961–1970)“, 83.

284 Ibid., 83, 84.

Kėdės (art. 108, proj. Nr. 477-06) brėžinys. 
Šiaulių baldų gamybinio susivienijimo „Venta“ kėdės, 
informacinis leidinys [s. l., VIII dešimtmečio]

Paga m i nta vnt.

Kėdė (art. 111, proj. Nr. 590-1-04). 
„Ventos LT“ archyvas

Kėdės (art. 111; proj. Nr. 590-1-04) brėžinys. 
Šiaulių baldų gamybinio susivienijimo „Venta“ kėdės, 
informacinis leidinys [s. l., VIII dešimtmečio]



150 151

kėdė ( Art.  57,  proj.  n r.  663-04)

Kėdės su kieta nugarėle ir sėdyne su minkštu 
klojiniu (puskietės kėdės) pradėtos gaminti 
1970, gamybos plane – nuo 1971 metų285. Per 
metus planuota pagaminti per 17 000 vnt. 1972 
metais suteiktas Valstybinis kokybės ženklas286. 
1979 metais dar gamintos287, eksportuotos288. 
Kėdės nuotraukos spausdintos 1979–1982 metų 
reklaminiuose informaciniuose leidiniuose289.

285 Balčiūnas, „Šiaulių baldų gamybinis susivienijimas 
„Venta“. IV knyga (1971–1975)“, 5.

286 Balčiūnas, „Šiaulių baldų gamybinis susivienijimas 
„Venta“. V knyga (1976–1980)“, 94, 97; Žilevičius, 
Šiaulių baldų gamybinis susivienijimas „Venta“, 5.

287 Balčiūnas, „Šiaulių baldų gamybinis susivienijimas 
„Venta“. V knyga (1976–1980)“, 94.

288 Balčiūnas, „Šiaulių baldų gamybinis susivienijimas 
„Venta“. V knyga (1976–1980)“, 94, 97; Žilevičius, 
Šiaulių baldų gamybinis susivienijimas „Venta“, 5.

289 Lietuviški baldai 1979, „Vakarinių naujienų“ reklaminis 
informacinis leidinys (Vilnius: LKP CK leidykla, 1978).

1971 kėdė (art. 58) (gali būti kėdės 
(art. 59, proj. nr. 477-05) variantas)

kėdė (art. 109)

kėdė (art. 11)

taburetė (art. 860)

kėdė (art. 3, proj. nr. 477-04)

 
kėdė (art. 59, proj. nr. 477-05)

 
kėdė (art. 108, proj. nr. 477-06)

 
darbo kėdė (art. 154, proj. 
nr. 620-20-02)

 
kėdė (art. 57, proj. nr. 663-04)

Paga m i nta vnt.

Kėdė (proj. Nr. 663-04) informaciniame eksportuo-
jamų gaminių lankstinuke. Iki 1974 metų.

Kėdės (proj. Nr. 663-04) brėžinys. 
Šiaulių baldų gamybinio susivienijimo 
„Venta“ kėdės, informacinis leidinys 
[s. l., VIII dešimtmečio]

Kėdė (proj. Nr. 663-02). 
Kėdės / Chairs, informacinis leidinys [s. l., s. a.]

Kėdė (Nr. 663-04). „Ventos LT“ archyvas

→
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Kėdė suprojektuota Baldų projektavimo-
konstravimo biure 1967 metais290. Numatyti 
kėdžių (proj. Nr. 663) variantai (proj. Nr. 663-01, 
663-02, 663-03, 663-04). Visų variantų kėdžių 
nugarėlė kieta, ištisa arba su tarpu, sėdynė 
kieta arba su minkštu klojiniu. Tikėtina, kad 
ilgiausiai ir masiškiausiai gamintas kėdės 
(proj. Nr. 663-04) variantas. 1985 metų gaminių 
sąraše yra ir kėdė (proj. Nr. 663-01), pavadinta 
„Laima“, su aklina nugarėle291. Neaišku, ar 

290 Мебелъ: Технические характеристики. Cборник 
шестой (Вилнюс: Министерство мебельной 
и деревообрабатывающей промышленности 
Литовской ССР, Экспериментально-конструктор-
ское бюро, Минтис, 1969), 147.

291 Rudzinskienė ir Vaičiulienė, „Šiaulių baldų gamybinio 
susivienijimo „Venta“ metraštis I (1985)“, 71.

„Laima“ yra Baldų projektavimo-konstravimo 
biure sukurtos kėdės projekto variantas, kadan-
gi pastebėta projektų numerių ir artikulų neati-
tikimų. Gali būti, ši – visai kita kėdė. Eksportui 
numatyta gaminti kėdes (proj. Nr. 663-02) su 
paminkštinta sėdyne292. Šios kėdės projektas 
atitinka jos numerį techninėje Baldų projek-
tavimo-konstravimo biuro projekto charak-
teris tikoje293. Gaminių sąraše esanti kėdė 
(proj. Nr. 663-04) taip pat su paminkštinta sė-
dyne, nors techninėje charakteristikoje šiuo 
numeriu pažymėta kėdė su kieta sėdyne294. 

292 Kėdės / Chairs, informacinis leidinys [s. l., s. a.].
293 Мебель: Технические характеристики. Cборник 

шестой, 151.
294 Ibid., 155.

→

Kėdės (proj. Nr. 663) variantai. Мебель: 
Технические характеристики. Cборник 
шестой (Вилнюс: Министерство 
мебельной и деревообрабатывающей 
промышленности Литовской ССР, 
Экспериментально-конструкторское 
бюро, Минтис, 1969), 149–156

kėdė (art. 58) (gali būti kėdės 
(art. 59, proj. nr. 477-05) variantas)

kėdė (art. 109)

kėdė (art. 11)

taburetė (art. 860)

kėdė (art. 3, proj. nr. 477-04) 

kėdė (art. 59, proj. nr. 477-05) 

kėdė (art. 108, proj. nr. 477-06) 

darbo kėdė (art. 154, 
proj. nr. 620-20-02) 

kėdė (art. 58) (gali būti kėdės 
(art. 59, proj. nr. 477-05) variantas)

kėdė (art. 109)

kėdė (art. 11)

kėdė (art. 3, proj. nr. 477-04) 

kėdė (art. 59, proj. nr. 477-05) 

kėdė (art. 108, proj. nr. 477-06)

 
darbo kėdė (art. 154, 
proj. nr. 620-20-02) 

kėdė (art. 57, proj. nr. 663-04) 

1972

1973
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VAikų kėdutė (proj.  n r.  540-31)

Šios kėdutės yra 1974 ir 1975 metų gaminių 
sąraše295. Suprojektuota Baldų projektavimo-
konstravimo biure VII dešimtmetyje296. Skirta 
vaikų darželiams. 

295 Balčiūnas, „Šiaulių baldų gamybinis susivienijimas 
„Venta“. IV knyga (1971–1975)“, 5.

296 Мебель: Технические характеристики. Cборник 
шестой, 266.

kėdė (art. 58) (gali būti kėdės 
(art. 59, proj. nr. 477-05) variantas)

kėdė (art. 109)

kėdė (art. 11)

kėdė (art. 59 e; proj. nr. 4707-05)

vaikų kėdutė (art. 891 (?))

kėdė (art. 107)

kėdė (art. 3, proj. nr. 477-04) 

kėdė (art. 59, proj. nr. 477-05) 

kėdė (art. 108, proj. nr. 477-06) 

kėdė (art. 154 e, 
proj. nr. 620-20e) (1974)

kėdė (art. 57, proj. nr. 663-04) 

 vaikų kėdutė (proj. nr. 540-31) 

vaikų kėdutė (proj. nr. 540-33)

vaikų kėdutė (proj. nr. 540-34)

vaikų kėdutė (proj. nr. 550-04) 

kėdė (art. 108 e) 

1974

VAikų kėdutė (proj.  nr.  540-33)

Šios kėdutės gamintos 1974, 1975 metais297. 
Suprojektuota Baldų projektavimo-konstravi-
mo biure VII dešimtmetyje. Skirta vaikų dar-
želiams298.

297 Balčiūnas, „Šiaulių baldų gamybinis susivienijimas 
„Venta“. IV knyga (1971–1975)“, 5.

298 Мебель: Технические характеристики. Cборник 
шестой, 270.

Vaikų kėdutė (proj. Nr. 540-31). Мебель: Технические 
характеристики. Cборник шестой (Вилнюс: Ми-
нистерство мебельной и деревообрабатывающей 
промышленности Литовской ССР, Эксперимен-
тально-конструкторское бюро, Минтис, 1969), 
266–267

Pagami nta vnt.

Vaikų kėdutė (proj. Nr. 540-33). Мебель: Технические 
характеристики. Cборник шестой (Вилнюс: Ми-
нистерство мебельной и деревообрабатывающей 
промышленности Литовской ССР, Эксперимен-
тально-конструкторское бюро, Минтис, 1969), 
270–271

Pagaminta v nt.

Vaikų kėdutė (proj. Nr. 540-34). Мебель: Технические 
характеристики. Cборник шестой (Вилнюс: Ми-
нистерство мебельной и деревообрабатывающей 
промышленности Литовской ССР, Эксперимен-
тально-конструкторское бюро, Минтис, 1969), 
272–273

VAikų kėdutės (proj.  nr.  540-34)

Šios kėdutės gamintos 1974, 1975 metais299. 
Suprojektuota Baldų projektavimo-konstravi-
mo biure. Skirta vaikų darželių mažiausiųjų 
grupėms300. 

 

299 Balčiūnas, „Šiaulių baldų gamybinis susivienijimas 
„Venta“. IV knyga (1971–1975)“, 5. 

300 Мебель: Технические характеристики. Cборник 
шестой, 272.

Pagaminta v nt.
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kėdė (Art.  108 e) 

Pusminkštės kėdės. Tikėtina, kad kėdės 
(art. 108, proj. Nr. 477-06) variantas. 

VAikų kėd utė (proj.  nr.  550-04) 

Šios kėdutės gamintos 1974, 1975 metais301. 
Suprojektuota Baldų projektavimo-konstravimo 
biure. Skirta vaikų lopšelių-darželių lopšelinu-
kų grupėms302. 

 

301 Balčiūnas, „Šiaulių baldų gamybinis susivienijimas 
„Venta“. IV knyga (1971–1975)“, 5.

302 Мебель: Технические характеристики. Cборник 
шестой, 279.

Vaikų kėdutė (proj. Nr. 550-04). Мебель: Технические 
характеристики. Cборник шестой (Вилнюс: Ми-
нистерство мебельной и деревообрабатывающей 
промышленности Литовской ССР, Эксперимен-
тально-конструкторское бюро, Минтис, 1969), 279

Paga m i nta vnt.

Kėdės (proj. Nr. 447) eksportui. 
Стулья. Proj. Nr. 447-04, 447-05, 447-06, 
informacinis leidinys [s. l., s. a.]

Pagami nta vnt.

kėdė (art. 58) (gali būti kėdės 
(art. 59, proj. nr. 477-05) variantas)

kėdė (art. 109)

kėdė (art. 11)

kėdė (art. 114) (gali būti kėdės 
(art. 113, proj. nr. 825-01) variantas)

kėdė (art. 116)

kėdės (art. 59 e; proj. nr. 4707-05)

vaikų kėdutė (art. 891 (?))

kėdė (art. 107)

kėdė (art. 3, proj. nr. 477-04) 

kėdė (art. 59, proj. nr. 477-05) 

kėdė (art. 108, proj. nr. 477-06) 

kėdė (art. 68, proj. nr. 590-02) 

kėdė (art. 57, proj. nr. 663-04) 

kėdė (art. 108 e) 

darbo kėdė (art. 154, 
proj. nr. 620-20-02) 

vaikų kėdutė (proj. nr. 540-31) 

1975vaikų kėdutė (proj. nr. 540-33)

 
vaikų kėdutė (proj. nr. 540-34) 

vaikų kėdutė (proj. nr. 550-04)

 
kėdė (art. 113, proj. nr. 825-01) 

kėdė (Art.  113,  proj.  nr.  825-01)

Kėdės su minkšta dekoratyvinėmis siūlėmis per-
siūta sėdyne ir kieta iš keturių profiliuotų deta-
lių pagaminta nugarėle (art. 113, proj. Nr. 825-01). 
Pradėtos gaminti 1975 metais. Kėdės dizainą 
Baldų projektavimo-konstravimo biure sukūrė 
Brigita Adomonienė. 1976 metais suteiktas 
Valstybinis kokybės ženklas303. 1977 metais 

303 Balčiūnas, „Šiaulių baldų gamybinis susivienijimas 
„Venta“. V knyga (1976–1980)“, 97.

Valgomojo baldai su kėde (proj. Nr. 825-01). 
Lietuviški baldai 1986, lietuviškų baldų katalogas 
(Vilnius: LTSR baldų ir medžio apdirbimo pramonės 
ministerija, Baldų projektavimo-konstravimo biuras, 
1985), 31

→
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pelnė diplomą ir sidabro medalį Maskvoje304. 
Ši kėdė buvo komplektuojama su pietų stalu. 
Valgomojo baldus gamino „Kauno baldai“. 
Būta kėdės variantų (proj. Nr. 825-02). 1985 
metų gaminių sąraše – kėdės (proj. Nr. 825-16 
ir 825-12)305. 

304  Žilevičius, Šiaulių baldų gamybinis susivienijimas 
„Venta“, 6.

305 Rudzinskienė ir Vaičiulienė, „Šiaulių baldų gamybinio 
susivienijimo „Venta“ metraštis I (1985)“, 71, 72.

1976(?) kėdė (art. 63, 
proj. nr. 824-05) 

(?) kėdės (art. 117–119, 
proj. nr. 824-02) 

kitos kėdės

kėdės ( Art.  117– 119, 
proj.  nr.  824-02) 

Informaciniame „Ventos“ leidinyje išspausdin-
ta kėdės (proj. Nr. 824-02) nuotrauka ir brėži-
nys, nurodyta, kad buvo suprojektuota Baldų 
projektavimo-konstravimo biure307. 

307 Ibid.

kėdė (Art.  63,  proj.  nr.  824-05) 

Informaciniame „Ventos“ leidinyje išspausdinta 
kėdės (proj. Nr. 824-05) nuotrauka ir brėžinys, 
nurodyta, kad, kaip ir kitos šiame informacinia-
me leidinyje esančios kėdės, ši buvo suprojek-
tuota Baldų projektavimo-konstravimo biure306. 

306 Šiaulių baldų gamybinio susivienijimo „Venta“ kėdės.

Kėdė (proj. Nr. 825-01). Dizainerė – 
Brigita Adomonienė. „Ventos LT“ archyvas

Kėdė (proj. Nr. 825-01). Šiaulių baldų gamybinio 
susivienijimo „Venta“ kėdės, informacinis leidinys 
[s. l., VIII dešimtmečio]

Pagami nta vnt.

Kėdė (art. 63, proj. Nr. 824-05). Šiaulių baldų 
gamybinio susivienijimo „Venta“ kėdės, informacinis 
leidinys [s. l., VIII dešimtmečio]

→

Kėdė (proj. Nr. 824-02). Šiaulių baldų gamybinio 
susivienijimo „Venta“ kėdės, informacinis leidinys 
[s. l., VIII dešimtmečio]
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kėd ės (Art.  103-08,  104-08, 
105-08,  106-08,  107-08, 
108-08,  109-08,  proj.  nr.  849) 

Šias patogias, lengvai suneriamas ir sandėliuo-
jamas kėdes rekomenduota naudoti darbo vie-
tos ir nedidelių salių apstatymui308. Naudotos 
buitinėse patalpose, mokyklose, maitinimo įs-
taigose. Pradėtos gaminti 1977 metais. Kėdės 
sėdynė ir nugarėlė pusminkštės, aptrauktos go-
belenu. Kojų ir porankių detalės sujungtos kiau-
ru sujungimu, gamintos iš klijuotinių elementų 
lenkiant. Metinis gamybos planas – 17 000 vnt. 
Pagerinus kokybę, suteiktas indeksas „N“ (nau-
jienėlė)309.

308 Šiaulių baldų gamybinio susivienijimo „Venta“ kėdė 
Pr. Nr. 849.

309 Balčiūnas, „Šiaulių baldų gamybinis susivienijimas 
„Venta“. V knyga (1976–1980)“, 94.

krėsLAs (proj.  nr.  p-18)

Darbo krėslai su metaliniu karkasu, aptrauk-
tu dirbtine oda, ir ratukais pradėti gaminti 
1977 metais, numatytas metinis gamybos pla-
nas – 6 000 vnt.310 Yra 1979 metų gaminių są-
raše311, 1980 metų Lietuviškų baldų kataloge. 
Pateiktas 1983, 1984 metų lietuviškų baldų 
kataloguose greičiausiai aptrauktas ne dirbti-
ne oda, bet audiniu. 

310 Ibid.
311 Ibid.

1977 darbo kėdė (proj. nr. 849) 

krėslas (proj. nr. p-18) 

vaikų kėdutės 
(proj. nr. 860-02, 
860-03, 860-04, 860-05)

kitos kėdės

Kėdė (proj. Nr. 849). Konstruktorius – 
Mečislovas Lekečinskas. „Ventos LT“ archyvas

Kėdės (proj. Nr. 849) Šiaulių kino teatre „Laikas“. 
J. Siliūnaitės nuotr. „Ventos LT“ archyvas

Kėdės (proj. Nr. 849) 
variantas. „Ventos LT“ 
archyvas

Paga m i nta vnt.

Krėslas (proj. Nr. P-18). 
„Ventos LT“ archyvas

Krėslai (proj. Nr. P-18). Lietuviški baldai 1983. 
Lietuviškų baldų katalogas (Vilnius: LTSR baldų 
ir medžio apdirbimo pramonės ministerija, 
Baldų projektavimo-konstravimo biuras, 1982), 33; 
Lietuviški baldai 1984. Lietuviškų baldų katalogas 
(Vilnius: LTSR baldų ir medžio apdirbimo pramo-
nės ministerija, Baldų projektavimo-konstravimo 
biuras, 1983), 59
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Vaikų kėdutė (proj. Nr. 860-71, 860-72). 
Baldai vaikų ikimokyklinėms įstaigoms, 
baldų proj. Nr. 860 katalogas [s. l., s. a.], 22

Vaikų kėdutė (proj. Nr. 860-73). 
Baldai vaikų ikimokyklinėms įstaigoms, 
baldų proj. Nr. 860 katalogas [s. l., s. a.], 22 Vaikų kėdutė (proj. Nr. 860-74 (04), 

860-75 (05), 860-76 (06)). 
„Ventos LT“ archyvas

Vaikų kėdutė (proj. Nr. 860-74, 860-75, 860-76). 
Baldai vaikų ikimokyklinėms įstaigoms, 
baldų proj. Nr. 860 katalogas [s. l., s. a.], 23

VAikų kėdutės 
(proj.  nr.  860-71 (01) ,  860-72 (02) , 
860-73 (03) ,  860-74 (04), 860-75 (05), 
860-76 (06) )

VIII dešimtmetyje pradėtos gaminti naujo 
dizaino įvairių dydžių kėdutės. Tikėtina, pagal 
kai kuriuos projektus (Nr. 860-02–860-05) 
kėdutės gamintos 1977 metais312. Jos yra 1985–
1987 metų gaminių sąrašuose313, vėliau – Lietu-
viškų baldų kataloguose. Suprojektuota Baldų 
projektavimo-konstravimo biure. Dizainerė – 
Liucija Zaveckienė. 

312 Ассортимент мебели 1977 года выпускаемой пред-
приятиями Mинистерства мебельной и деревообра-
батывающей промышленности Лит. ССР, informa-
cinis leidinys [s. l., s. a.].

313 Rudzinskienė ir Vaičiulienė, „Šiaulių baldų gamybinio 
susivienijimo „Venta“ metraštis I (1985)“, 72; idem, 
„Šiaulių baldų gamybinio susivienijimo „Venta“ met-
raštis I (1986)“, 65; idem, „Šiaulių baldų gamybinio 
susivienijimo „Venta“ metraštis I (1987)“, 52.

Vaikų kėdutė (proj. Nr. 860-71 (01), 860-72 (02), 
860-73 (03)). „Ventos LT“ archyvas

Pagaminta v nt. :
Proj .  nr.  860-71

Proj .  nr.  860-72

Proj .  nr.  860-73

Proj .  nr.  860-74

Proj .  nr.  860-75

Proj .  nr.  860-76
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kėdė (proj.  n r.  940)

Kėdės su figūrine nugarėle pradėtos gamin-
ti 1979 metais314. Planuota, kad 1981 metais 
jos pakeis kėdės (proj. Nr. 477-04) gamybą. 
Buvo pagerinta jų kokybė, suteiktas indeksas 
„N“ (naujienėlė), 1979 metais – Valstybinis 
kokybės ženklas (už proj. Nr. 940-01-02)315. 
Būta kelių variantų: kieta sėdynė ir nugarė-
lė (proj. Nr. 940-01); kieta nugarėlė, sėdynė 
paminkštinta 10 mm storio porolonu 
(proj. Nr. 940-02); nugarėlė kieta, sėdynė 
paminkštinta 30 mm storio porolonu 
(proj. Nr. 940-03). Kėdė suprojektuota Baldų 
projektavimo-konstravimo biure. Projekto 
autorė – Brigita Adomonienė, konstruktorė – 
Elvyra Atkočiūtė316. 

314 Balčiūnas, „Šiaulių baldų gamybinis susivienijimas 
„Venta“. V knyga (1976–1980)“, 93.

315 Ibid.
316 Kėdės / Стулья. Proj. Nr. 939, 940, informacinis 

leidinys [s. l., s. a.].

1979 darbo kėdė (proj. nr. 849) 

kėdė (art. 105-08, 
proj. nr. 849 variantas)

 
krėslas (proj. nr. p-18) 

kėdė (art. 3, proj. nr. 477-04) 

kėdė (art. 59 (72, 73), 
proj. nr. 477-05) 

kėdė (art. 108 (74, 75), 
proj. nr. 477-06) 

kėdė (art. 57, proj. nr. 663-04)

 
kėdė (art. 154, proj. nr. 620-20) 

vaikų kėdutės (proj. nr. 860)

 
kėdė (proj. nr. 940-01) 

kėdė (proj. nr. 940-02 ) 

 
kėdė (proj. nr. 939-01) 

 
kėdės (proj. nr. 825-02, art. 115)

Kėdžių (proj. Nr. 940-01, 940-02, 940-03) 
brėžiniai. Kėdės / Стулья. Proj. Nr. 939, 940, 
informacinis leidinys [s. l., s. a.]

Kėdės (proj. Nr. 940). Lietuviški baldai 1979, 
„Vakarinių naujienų“ reklaminis informacinis 
leidinys (Vilnius: LKP CK leidykla, 1978)

Kėdė (proj. Nr. 940-02). Dizainerė – Brigita 
Adomonienė, konstruktorė – Elvyra Atkočiūtė.
„Ventos LT“ archyvas

Kėdė (proj. Nr. 940-01). Dizainerė – Brigita 
Adomonienė, konstruktorė – Elvyra Atkočiūtė. 
„Ventos LT“ archyvas

Pagaminta v nt. :
Proj .  nr.  940-01

Proj .  nr.  940-02
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kėdė (proj.  nr.  939-01) 

Kėdės su kieta iš dviejų figūrinių detalių paga-
minta nugarėle ir minkšta, dekoratyvinėmis 
siūlėmis persiūta sėdyne pradėtos gaminti 
1979 metais317. Per metus planuota pagaminti 
apie 7 000 vnt. Pagerinus kokybę 1979 metais 
suteiktas indeksas „N“ (naujienėlė) ir Valsty-
binis kokybės ženklas318. Eksportuotos319. 
„Ventos“ informaciniame leidinyje „Kėdės“ 
nurodyta, kad ši kėdė suprojektuota Baldų 
projektavimo-konstravimo biure, projekto 
autorė – Brigita Adomonienė, konstruktorė – 
Elvyra Atkočiūtė320. 

317 Balčiūnas, „Šiaulių baldų gamybinis susivienijimas 
„Venta“. V knyga (1976–1980)“, 94.

318 Ibid.
319 Ibid.
320 Kėdės / Стулья. Proj. Nr. 939, 940, informacinis 

leidinys [s. l., s. a.].

kėdė (Art.  115,  proj.  nr.  825-02) 

Kėdės su minkšta sėdyne ir minkšta nugarėle, 
minkštosios sėdynės ir nugarėlės dalys per-
siūtos dekoratyvinėmis siūlėmis, pradėtos 
gaminti 1979 metais321. Metinis gamybos pla-
nas – 3 000 vnt.322 Kėdės dizainą Baldų projek-
tavimo-konstravimo biure sukūrė Brigita Ado-
monienė. 1979 metais suteiktas Valstybinis 
kokybės ženklas323.

321 Balčiūnas, „Šiaulių baldų gamybinis susivienijimas 
„Venta“. V knyga (1976–1980)“, 94.

322 Ibid.
323 Ibid., 97.

Pagami nta vnt.

Kėdė (proj. 939-01). Kėdės / Стуль. Proj. Nr. 939, 940, 
informacinis leidinys [s. l., s. a.]

Kėdės (proj. 939-01) brėžinys. 
Kėdės / Стуль. Proj. Nr. 939, 940, 
informacinis leidinys [s. l., s. a.]

Kėdė (proj. Nr. 939-01). Dizainerė – Brigita 
Adomonienė, konstruktorė – Elvyra Atkočiūtė.
„Ventos LT“ archyvas

Kėdė (proj. Nr. 825-02). 
Dizainerė – Brigita Adomonienė. 
„Ventos LT“ archyvas

Pagaminta v nt.

Kėdė (proj. Nr. 825-02). Šiaulių baldų gamybinio 
susivienijimo „Venta“ kėdės, informacinis leidinys 
[s. l., VIII dešimtmečio]
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kėdės (proj.  nr.  01/4558-02, 
01/4558-03,  01/4558-12)

Informacija apie šio projekto kėdes nuo 
1983 metų spausdinta gaminių kataloguo-
se324. Gaminti keli variantai: be porankių 
(proj. Nr. 01/4558-02, 01/4558-03) ir su po-
rankiais (proj. Nr. 01/4558-12). 1981 metais 
suprojektuota Baldų projektavimo-konstravi-
mo biure, dizainerė – Dalia Siaurusaitienė. 
Kėdė pavadinta „Nida“. 

324 Lietuviški baldai 1983, 32.

1980–
1984

kėdė (proj. nr. 939-01) 

kėdė (proj. nr. 663-04)

 
darbo kėdė (proj. nr. 849)

 
kėdė (proj. nr. 620-20-02)

 
kėdė (proj. nr. 940-01) 

kėdė (proj. nr. 940-02) 

kėdė (proj. nr. 825-01)

 
kėdė (proj. nr. 825-02) 

kėdė (proj. nr. 477-04)

 
kėdė (proj. nr. 477-05)

 
kėdė (proj. nr. 477-06) 

krėslas (proj. nr. p-18) 

vaikų kėdutė (proj. nr. 860-02)

 

kėdė (proj. nr. 01/4558-02)

kėdė (proj. nr. 01/4558-03) 

 
kėdė (proj. nr. 01/4558-12) 

 
krėslas (art. 13-84, 
proj. nr. 870-22) 

 
kėdė (proj. nr. 663-11) 

kėdė (proj. nr. 4484-03) 

Kėdė (proj. Nr. 01/4558-12). 
Dizainerė – Dalia Siaurusaitienė. 
„Ventos LT“ archyvas

Kėdės (proj. Nr. 01-4558). Dizainerė – Dalia Siau-
rusaitienė. Lietuviški baldai 1983. Lietuviškų baldų 
katalogas (Vilnius: LTSR baldų ir medžio apdirbimo 
pramonės ministerija, Baldų projektavimo-kons-
travimo biuras, 1982), 33

Pagaminta v nt. :
Proj .  nr.  01/4558-02

Proj .  nr.  01/4558-12

Krėslas (proj. Nr. 870-22). 
„Ventos LT“ archyvas

Kėdė (proj. Nr. 663-11). 
Мебель-81. Информацион-
нoe издание (Вильнюс: 
Министерство мебельной 
и деревообрабатывающей 
промышленности 
Литовской ССР, 1980), 27

Kėdė (proj. Nr. 4484-03). 
„Ventos LT“ archyvas

kėdė (proj.  nr.  4484-03)

Norvegiškos kėdės variantas, atsiradęs IX de-
šimt mečio pradžios baldų pasiūloje. 

kėdė (proj.  nr.  663-11)

Kėdė yra 1981 metų baldų pasiūloje. 

krėsLAs (Art.  13-84, 
proj.  nr.  870-22)
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kėdė (proj.  nr.  663-01)

1985 metų gaminių sąraše yra kėdė 
(proj. Nr. 663-01), pavadinta „Laima“325. 
 Tikėtina, kad tai galėtų būti itin populiarios 
„Ventoje“ gamintos kėdės (proj. Nr. 663-04) 
variantas.

325 Rudzinskienė ir Vaičiulienė, „Šiaulių baldų gamybinio 
susivienijimo „Venta“ metraštis I (1985)“, 71.

1985–
1988

kėdės (suvenyrų kategorijoje) 01030843 

kėdė (974 × 590 × 535) 

kėdė (1000 × 517 × 470) 

kėdė (820 × 520 × 429) 

kėdė (proj. nr. 825-12) (gali būti kėdžių 
(proj. nr. 825-01, 825-02) variantas)

kėdė (proj. nr. 825-16) (gali būti kėdžių 
(proj. nr. 825-01, 825-02) variantas)

kėdė (proj. nr. 939-01 e) (gali būti kėdės
(proj. nr. 939-01) variantas)

kėdė (proj. nr. 939-01) 

darbo kėdė (proj. nr. 849) 

kėdė (proj. nr. 940-01) 

kėdė (proj. nr. 940-02) 

kėdė (proj. nr. 825-01) 

kėdė (proj. nr. 825-02) 

kėdė (proj. nr. 477-04) 

kėdė (proj. nr. 477-05) 

kėdė (proj. nr. 477-06)

 

kėdės (proj.  nr.  4940 
(4940-01,  4940-02 
(Art.  01-324,  01-325,  01-326)  , 
4940-03 (Art.  01-328,  01-329) )

1984 metų pabaigoje pradėta masinė naujų 
kėdžių (proj. Nr. 4940) gamyba326. Šios kėdės 
būta kelių variantų: kietoji (art. 01-323, 
proj. Nr. 01-4940-01), puskietė (art. 01-324, 

326 Ibid., 78.

kėdė (proj. nr. 01/4558-02)

kėdė (proj. nr. 01/4558-12)

 
vaikų kėdutės 
(proj. nr. 860-71–76) 

kėdė (proj. nr. 663-01, „Laima“)

kėdė (proj. nr. 01/4940-01)

kėdė (proj. nr. 01/4940-02 (325-12))

kėdė (proj. nr. 01/4940-03)

kėdė (proj. nr. 01/4694-41, 
„jonas“ art. 440-08, 441-08)

kėdė (proj. nr. 01/5080-02, 
01/5080-03)

darbo kėdės (proj. nr. V-83; 
art. 251-08, 252-08, 253-08, 
255-08, 256-08, 04/029)

Kėdė (proj. Nr. 663-01) (?). Мебель: Технические 
характеристики. Cборник шестой (Вилнюс: 
Министерство мебельной и деревообра-
батывающей промышленности Литовской 
ССР, Экспериментально-конструкторское 
бюро, Минтис, 1969), 149

Pagaminta v nt.

Kėdė (proj. Nr. 4940-01). 
„Ventos LT“ archyvas

Kėdė (proj. Nr. 4940-02). 
„Ventos LT“ archyvas

→
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proj. Nr. 01-4940-02), pusminkštė (art. 01-325, 
01-328, 01-329, proj. Nr. 01-4940-03). Kėdės 
eksportuotos į Mongoliją, Vietnamą, Kiniją, 
Kubą, Laosą, Suomiją, Afganistaną, Siriją, 
Lenkiją ir kitur327, gamintos ir Lietuvos nepri-
klausomybės atkūrimo metais328. Dizainerė – 
Liucija Zaveckienė, konstruktorius – A. Iva-
nauskas.

327 Ibid., 72; Rudzinskienė ir Vaičiulienė, „Šiaulių baldų 
gamybinio susivienijimo „Venta“ metraštis I (1987)“, 59.

328 Lietuviški baldai 1990, Lietuviškų baldų katalogas 
(Vilnius: LTSR baldų ir medžio apdirbimo pramonės 
ministerija, Baldų projektavimo-konstravimo biuras, 
LKP CK leidyklos spaustuvė, 1989).

kėdė ( Art.  440-08,  441-08, 
proj.  n r.  01/4694-41 (4694))

Kėdė vadinta „Jonu“. Yra 1985 metų gaminių 
sąraše329. Pušinės ir ąžuolinės kėdės eksportuo-
tos į Japoniją, Angliją, Belgiją, Austriją330. 

329 Rudzinskienė ir Vaičiulienė, „Šiaulių baldų gamybinio 
susivienijimo „Venta“ metraštis I (1985)“, 71.

330 Ibid., 76; Rudzinskienė ir Vaičiulienė, „Šiaulių baldų 
gamybinio susivienijimo „Venta“ metraštis I (1987)“, 59.

Kėdė (proj. Nr. 4940-03). 
„Ventos LT“ archyvas

→

Paga m i nta vnt.

kėdė (proj.  nr.  01/5080-02)

1985 metais buvo pagaminta bandomoji kėdžių 
partija331. Atnaujinant gaminių asortimentą, kėdę 
nuo 1987 m. sausio 1 d. ketinta gaminti vietoj 
kėdžių (proj. Nr. 825 (825-02) ir 939 (939-01))332. 
Paruošiamuosius darbus pavesta atlikti: vyriau-
siajam inžinieriui-konstruktoriui E. Jonaičiui – 
įforminti bandomąją partiją, gauti darbo brėži-
nius iš Baldų projektavimo-konstravimo biuro, 
parengti technines sąlygas; vyriausiajam tech-
nologui – koreguoti technologinį procesą, pa-
tikslinti medžiagų sąnaudas, patikrinti techno-
loginę įrangą; Planavimo-ekonomikos sky riui – 
parengti ir suderinti sutartines kainas; Tiekimo 

331 Rudzinskienė ir Vaičiulienė. „Šiaulių baldų gamybinio 
susivienijimo „Venta“ metraštis I (1985)“, 77, 79, 80.

332 Ibid., 77, 79.

Kėdė „Jonas“. „Ventos LT“ archyvas

Eksportui paruoštos kėdės „Jonas“ 
surinkimo schema. „Ventos LT“ archyvas

Pagami nta vnt.

Kėdė (proj. Nr. 01/5080-02). 
„Ventos LT“ archyvas

→
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skyriui – gauti reikiamas medžiagas; Realizaci-
jos skyriui – realizuoti kėdes (kėdes – prekybos 
organizacijoms, kėdžių karkasus – „Kauno bal-
dams“, baldų kombinatui „Vilnius“) ir, ištyrus 
paklausą, pateikti gamybos apimties pasiūly-
mus333. 1986 metais gaminti du variantai – 
proj. Nr. 5080-02 ir 5080-03 (1012 × 507 × 496)334. 
Lietuviškų baldų kataloguose kėdė siūlyta nuo 
1987 metų. Kėdės dizainerė – Liucija Zaveckie-
nė, konstruktorius – A. Ivanauskas335. 

333 Ibid., 79, 80.
334 Rudzinskienė ir Vaičiulienė. „Šiaulių baldų gamybinio 

susivienijimo „Venta“ metraštis I (1986)“, 70.
335 Rudzinskienė ir Vaičiulienė. „Šiaulių baldų gamybinio 

susivienijimo „Venta“ metraštis I (1985)“, 77.

dArbo kėdė (proj.  n r.  V-83, 
Art.  251-08,  252-08,  253-08, 
255-08,  256-08,  04/029)

1985 metų Lietuviškų baldų kataloge yra naujas 
gaminys – darbo kėdė (proj. Nr. V-83)336. Tikėti-
na, kad kėdės pradėtos gaminti 1984 metais337. 
Metalinius karkasus tiekė gamybinis susivieni-
jimas „Neris“ (Vilnius)338. Įdomu, kad ši kėdė 
buvo sukurta ne Baldų projektavimo-konstravi-
mo biure Vilniuje, bet „Ventoje“. Tai rodė, kad 

336 Lietuviški baldai 1985, 53.
337 Danielius Balčiūnas, „Nauja produkcija“, Raudonoji 

vėliava 86 (9308) (1984-04-28): 1.
338 Rudzinskienė ir Vaičiulienė, „Šiaulių baldų gamybinio 

susivienijimo „Venta“ metraštis I (1985)“, 52.

→

Paga m i nta vnt.

Kėdė (proj. Nr. 01/5080-02). 
„Ventos LT“ archyvas

pamažu kinta sovietmetyje įtvirtinta baldų pro-
jektuotojus ir gamintojus saisčiusi dizaino ir 
gamybos sistema. Apie naują „Ventos“ gaminį 
anonsuota spaudoje: 

Neseniai pradėtos gaminti naujo modelio 
darbo kėdės. Iki šiol mūsų įmonei visų naujų 
gaminių projektus ruošdavo LTSR baldų ir 
medžio apdirbimo pramonės ministerijos 
konstravimo-projektavimo biuras. Šį kartą 
toks uždavinys teko susivienijimo specialis-
tams. Jie per gana trumpą laiką paruošė brė-
žinius ir pagamino pirmuosius naujo mode-
lio kėdžių pavyzdžius.

Naujoji darbo kėdė padaryta iš masyvios 
medienos ir klijuotų detalių. Apmušimui 
naudojamas gobelenas, dirbtinė oda arba 
įvairūs gobeleno ir dirbtinės odos deriniai. 
Kėdė įstatoma į besisukiojantį stovą, turintį 
atramas su ratukais.

Bandomasis pavyzdys sėkmingai išlaikė 
egzaminą. Respublikos baldų pramonės meni-
nė-techninė taryba labai gerai įvertino darbo 
kėdės V-83 architektūrinį-meninį sprendimą 

Naujo gaminio anonsas. Danielius Balčiūnas, 
„Nauja produkcija“, Raudonoji vėliava 86 (9308) 
(1984-04-28): 1

Darbo kėdė (proj. Nr V-83). 
„Ventos LT“ archyvas →
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ir pačią konstrukciją, rekomendavo gaminį 
atestuoti aukščiausiąja kokybės kategorija. 
Po to prasidėjo naujas darbų etapas – reikėjo 
paruošti baldomąją keturiasdešimties kėdžių 
seriją. [...] Dabar susivienijimo antro cecho 
bare [...] jau pradėta naująsias kėdes gaminti 
masiškai339. 

IX dešimtmečio lietuviškų baldų kataloguo-
se darbo kėdė yra su gana aukštu atlošu. Straips-
nyje „Nauja produkcija“, taip pat „Venta LT“ 
archyvo nuotraukose juos matome žemesnius. 
Greičiausiai – tai darbo kėdės variantai. 

339 Balčiūnas, „Nauja produkcija“, 1.

Paga m i nta vnt.

Darbo kėdė (proj. Nr V-83, pažymėta 7 nr.). 
Lietuviški baldai 1985, lietuviškų baldų katalogas 
(Vilnius: LTSR baldų ir medžio apdirbimo 
pramonės ministerija, Baldų projektavimo- 
konstravimo biuras, 1984), 53

→
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1946 metų gaminiai. Iš: Danielius Balčiūnas. 
„Šiaulių baldų gamybinis susivienijimas 
„Venta“. I knyga (1931–1950)“. 
Kraštotyros darbas, Šiauliai, 1981, 82

1947 metų gaminiai. Iš: Danielius Balčiūnas. 
„Šiaulių baldų gamybinis susivienijimas 
„Venta“. I knyga (1931–1950)“. 
Kraštotyros darbas, Šiauliai, 1981, 82–83
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1948 metų gaminiai. Iš: Danielius Balčiūnas. 
„Šiaulių baldų gamybinis susivienijimas 
„Venta“. I knyga (1931–1950)“. 
Kraštotyros darbas, Šiauliai, 1981, 88

1949 metų gaminiai. Iš: Danielius Balčiūnas. 
„Šiaulių baldų gamybinis susivienijimas 
„Venta“. I knyga (1931–1950)“. 
Kraštotyros darbas, Šiauliai, 1981, 91

1950 metų gaminiai. Iš: Danielius Balčiūnas. 
„Šiaulių baldų gamybinis susivienijimas 
„Venta“. I knyga (1931–1950)“. 
Kraštotyros darbas, Šiauliai, 1981, 95

1951 metų gaminiai. Iš: Danielius Balčiūnas. 
„Šiaulių baldų gamybinis susivienijimas 
„Venta“. II knyga (1951–1960)“. 
Kraštotyros darbas, Šiauliai, 1981, 1
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1952 metų gaminiai. Iš: Danielius Balčiūnas. 
„Šiaulių baldų gamybinis susivienijimas 
„Venta“. II knyga (1951–1960)“. 
Kraštotyros darbas, Šiauliai, 1981, 3–4

1953 metų gaminiai. Iš: Danielius Balčiūnas. 
„Šiaulių baldų gamybinis susivienijimas 
„Venta“. II knyga (1951–1960)“. 
Kraštotyros darbas, Šiauliai, 1981, 13

1954 metų gaminiai. Iš: Danielius Balčiūnas. 
„Šiaulių baldų gamybinis susivienijimas 
„Venta“. II knyga (1951–1960)“. 
Kraštotyros darbas, Šiauliai, 1981, 23

1955 m. gaminiai. Iš: Danielius Balčiūnas. 
„Šiaulių baldų gamybinis susivienijimas 
„Venta“. II knyga (1951–1960)“. 
Kraštotyros darbas, Šiauliai, 1981, 24

1956 metų gaminiai. Iš: Danielius Balčiūnas. 
„Šiaulių baldų gamybinis susivienijimas 
„Venta“. II knyga (1951–1960)“. 
Kraštotyros darbas, Šiauliai, 1981, 59
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1957 metų gaminiai. Iš: Danielius Balčiūnas. 
„Šiaulių baldų gamybinis susivienijimas 
„Venta“. II knyga (1951–1960)“. 
Kraštotyros darbas, Šiauliai, 1981, 77

1958 metų gaminiai. Iš: Danielius Balčiūnas. 
„Šiaulių baldų gamybinis susivienijimas 
„Venta“. II knyga (1951–1960)“. 
Kraštotyros darbas, Šiauliai, 1981, 89

1959 metų gaminiai. Iš: Danielius Balčiūnas. 
„Šiaulių baldų gamybinis susivienijimas 
„Venta“. II knyga (1951–1960)“. 
Kraštotyros darbas, Šiauliai, 1981, 103

1960 metų gaminiai. Iš: Danielius Balčiūnas. 
„Šiaulių baldų gamybinis susivienijimas 
„Venta“. II knyga (1951–1960)“. 
Kraštotyros darbas, Šiauliai, 1981, 112

1961 metų gaminiai. Iš: Danielius Balčiūnas. 
„Šiaulių baldų gamybinis susivienijimas 
„Venta“. III knyga (1961–1970)“. 
Kraštotyros darbas, Šiauliai, 1981, 1
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1962 metų gaminiai. Iš: Danielius Balčiūnas. 
„Šiaulių baldų gamybinis susivienijimas 
„Venta“. III knyga (1961–1970)“. 
Kraštotyros darbas, Šiauliai, 1981, 6 

1963 metų gaminiai. Iš: Danielius Balčiūnas. 
„Šiaulių baldų gamybinis susivienijimas 
„Venta“. III knyga (1961–1970)“. 
Kraštotyros darbas, Šiauliai, 1981, 16
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1964 metų gaminiai. Iš: Danielius Balčiūnas. 
„Šiaulių baldų gamybinis susivienijimas 
„Venta“. III knyga (1961–1970)“. 
Kraštotyros darbas, Šiauliai, 1981, 21

1965 m. gaminiai. Iš: Danielius Balčiūnas. 
„Šiaulių baldų gamybinis susivienijimas 
„Venta“. III knyga (1961–1970)“. 
Kraštotyros darbas, Šiauliai, 1981, 29

1966 metų gaminiai. Iš: Danielius Balčiūnas. 
„Šiaulių baldų gamybinis susivienijimas 
„Venta“. III knyga (1961–1970)“. 
Kraštotyros darbas, Šiauliai, 1981, 47
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1967 metų gaminiai. Iš: Danielius Balčiūnas. 
„Šiaulių baldų gamybinis susivienijimas 
„Venta“. III knyga (1961–1970)“. 
Kraštotyros darbas, Šiauliai, 1981, 54–55

1968 metų gaminiai. Iš: Danielius Balčiūnas. 
„Šiaulių baldų gamybinis susivienijimas 
„Venta“. III knyga (1961–1970)“. 
Kraštotyros darbas, Šiauliai, 1981, 66

1969 metų gaminiai. Iš: Danielius Balčiūnas. 
„Šiaulių baldų gamybinis susivienijimas 
„Venta“. III knyga (1961–1970)“. 
Kraštotyros darbas, Šiauliai, 1981, 76
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1970 metų gaminiai. Iš: Danielius Balčiūnas. 
„Šiaulių baldų gamybinis susivienijimas 
„Venta“. III knyga (1961–1970)“. 
Kraštotyros darbas, Šiauliai, 1981, 83–84

1971–1975 metų gaminiai. Iš: Danielius 
Balčiūnas. „Šiaulių baldų gamybinis susivie-
nijimas „Venta“. IV knyga (1971–1975)“. 
Kraštotyros darbas, Šiauliai, 1981, 5
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1971–1975 metų gaminiai. Iš: Danielius 
Balčiūnas. „Šiaulių baldų gamybinis susivie-
nijimas „Venta“. IV knyga (1971–1975)“. 
Kraštotyros darbas, Šiauliai, 1981, 6

1971–1975 metų gaminiai. Iš: Danielius 
Balčiūnas. „Šiaulių baldų gamybinis susivie-
nijimas „Venta“. IV knyga (1971–1975)“. 
Kraštotyros darbas, Šiauliai, 1981, 7
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1976–1980 metų įmonės gaminiai. 
Iš: Danielius Balčiūnas. „Šiaulių baldų 
gamybinis susivienijimas „Venta“. 
V knyga (1976–1980)“. Kraštotyros darbas, 
Šiauliai, 1981, 6

1976–1980 metų įmonės gaminiai. 
Iš: Danielius Balčiūnas. „Šiaulių baldų 
gamybinis susivienijimas „Venta“. 
V knyga (1976–1980)“. Kraštotyros darbas, 
Šiauliai, 1981, 7
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1979 metų gaminiai. Iš: Danielius Balčiūnas. 
„Šiaulių baldų gamybinis susivienijimas 
„Venta“. V knyga (1976–1980)“. 
Kraštotyros darbas, Šiauliai, 1981, 93

1979 metų gaminiai. Iš: Danielius Balčiūnas. 
„Šiaulių baldų gamybinis susivienijimas 
„Venta“. V knyga (1976–1980)“. 
Kraštotyros darbas, Šiauliai, 1981, 94
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1979 metų gaminiai. Iš: Danielius Balčiūnas. 
„Šiaulių baldų gamybinis susivienijimas 
„Venta“. V knyga (1976–1980)“. 
Kraštotyros darbas, Šiauliai, 1981, 95–96

1985 metų gaminiai. Iš: Irena Rudzinskienė 
ir Dainora Vaičiulienė. „Šiaulių baldų 
gamybinio susivienijimo „Venta“ 
metraštis I (1985)“. Kraštotyros darbas, 
Šiauliai, 1986, 71
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1985 metų gaminiai. Iš: Irena Rudzinskienė 
ir Dainora Vaičiulienė. „Šiaulių baldų 
gamybinio susivienijimo „Venta“ 
metraštis I (1985)“. Kraštotyros darbas, 
Šiauliai, 1986, 73

1985 metų gaminiai. Iš: Irena Rudzinskienė 
ir Dainora Vaičiulienė. „Šiaulių baldų 
gamybinio susivienijimo „Venta“ 
metraštis I (1985)“. Kraštotyros darbas, 
Šiauliai, 1986, 72
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1985 metų gaminiai. Iš: Irena Rudzinskienė 
ir Dainora Vaičiulienė. „Šiaulių baldų 
gamybinio susivienijimo „Venta“ 
metraštis I (1985)“. Kraštotyros darbas, 
Šiauliai, 1986, 75–76

1985 metų gaminiai. Iš: Irena Rudzinskienė 
ir Dainora Vaičiulienė. „Šiaulių baldų 
gamybinio susivienijimo „Venta“ 
metraštis I (1985)“. Kraštotyros darbas, 
Šiauliai, 1986, 74
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1986 metų gaminiai. Iš: Irena Rudzinskienė 
ir Dainora Vaičiulienė. „Šiaulių baldų 
gamybinio susivienijimo „Venta“ 
metraštis I (1986)“. Kraštotyros darbas, 
Šiauliai, 1987, 64

1986 metų gaminiai. Iš: Irena Rudzinskienė 
ir Dainora Vaičiulienė. „Šiaulių baldų 
gamybinio susivienijimo „Venta“ 
metraštis I (1986)“. Kraštotyros darbas, 
Šiauliai, 1987, 65
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1986 metų gaminiai. Iš: Irena Rudzinskienė 
ir Dainora Vaičiulienė. „Šiaulių baldų 
gamybinio susivienijimo „Venta“ 
metraštis I (1986)“. Kraštotyros darbas, 
Šiauliai, 1987, 66

1986 metų gaminiai. Iš: Irena Rudzinskienė 
ir Dainora Vaičiulienė. „Šiaulių baldų 
gamybinio susivienijimo „Venta“ 
metraštis I (1986)“. Kraštotyros darbas, 
Šiauliai, 1987, 67
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1986 metų gaminiai. Iš: Irena Rudzinskienė 
ir Dainora Vaičiulienė. „Šiaulių baldų 
gamybinio susivienijimo „Venta“ 
metraštis I (1986)“. Kraštotyros darbas, 
Šiauliai, 1987, 68

1986 metų gaminiai. Iš: Irena Rudzinskienė 
ir Dainora Vaičiulienė. „Šiaulių baldų 
gamybinio susivienijimo „Venta“ 
metraštis I (1986)“. Kraštotyros darbas, 
Šiauliai, 1987, 69
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1986 metų gaminiai. Iš: Irena Rudzinskienė 
ir Dainora Vaičiulienė. „Šiaulių baldų 
gamybinio susivienijimo „Venta“ 
metraštis I (1986)“. Kraštotyros darbas, 
Šiauliai, 1987, 70

1986 metų gaminiai. Iš: Irena Rudzinskienė 
ir Dainora Vaičiulienė. „Šiaulių baldų 
gamybinio susivienijimo „Venta“ 
metraštis I (1986)“. Kraštotyros darbas, 
Šiauliai, 1987, 71–72
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1986–1990 metų gamybos atnaujinimo 
planas. Iš: Irena Rudzinskienė ir Dainora 
Vaičiulienė. „Šiaulių baldų gamybinio 
susivienijimo „Venta“ metraštis I (1986)“. 
Kraštotyros darbas, Šiauliai, 1987, 75

1987 metų gaminiai. Iš: Irena Rudzinskienė 
ir Dainora Vaičiulienė. „Šiaulių baldų 
gamybinio susivienijimo „Venta“ 
metraštis I (1987)“. Kraštotyros darbas, 
Šiauliai, 1988, 52
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1987 metų gaminiai. Iš: Irena Rudzinskienė 
ir Dainora Vaičiulienė. „Šiaulių baldų 
gamybinio susivienijimo „Venta“ 
metraštis I (1987)“. Kraštotyros darbas, 
Šiauliai, 1988, 54

1987 metų gaminiai. Iš: Irena Rudzinskienė 
ir Dainora Vaičiulienė. „Šiaulių baldų 
gamybinio susivienijimo „Venta“ 
metraštis I (1987)“. Kraštotyros darbas, 
Šiauliai, 1988, 53
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1987 metų gaminiai. Iš: Irena Rudzinskienė 
ir Dainora Vaičiulienė. „Šiaulių baldų 
gamybinio susivienijimo „Venta“ 
metraštis I (1987)“. Kraštotyros darbas, 
Šiauliai, 1988, 56

1987 metų gaminiai. Iš: Irena Rudzinskienė 
ir Dainora Vaičiulienė. „Šiaulių baldų 
gamybinio susivienijimo „Venta“ 
metraštis I (1987)“. Kraštotyros darbas, 
Šiauliai, 1988, 55
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1987 metų gaminiai. Iš: Irena Rudzinskienė 
ir Dainora Vaičiulienė. „Šiaulių baldų 
gamybinio susivienijimo „Venta“ 
metraštis I (1987)“. Kraštotyros darbas, 
Šiauliai, 1988, 58–59

1987 metų gaminiai. Iš: Irena Rudzinskienė 
ir Dainora Vaičiulienė. „Šiaulių baldų 
gamybinio susivienijimo „Venta“ 
metraštis I (1987)“. Kraštotyros darbas, 
Šiauliai, 1988, 57
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1988–1995 metų asortimento atnaujinimo 
planas. Iš: Irena Rudzinskienė ir Dainora 
Vaičiulienė. „Šiaulių baldų gamybinio 
susivienijimo „Venta“ metraštis I (1987)“. 
Kraštotyros darbas, Šiauliai, 1988, 73

1988–1995 metų asortimento atnaujinimo 
planas. Iš: Irena Rudzinskienė ir Dainora 
Vaičiulienė. „Šiaulių baldų gamybinio 
susivienijimo „Venta“ metraštis I (1987)“. 
Kraštotyros darbas, Šiauliai, 1988, 74
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Specialieji baldai eksportui 
(1970, 1961–1970 (?)). Iš: Danielius Balčiūnas. 
„Šiaulių baldų gamybinis susivienijimas 
„Venta“. III knyga (1961–1970)“. 
Kraštotyros darbas, Šiauliai, 1981, 85–86

Specialieji baldai eksportui 
(1970, 1961–1970 (?)). Iš: Danielius Balčiūnas. 
„Šiaulių baldų gamybinis susivienijimas 
„Venta“. III knyga (1961–1970)“. 
Kraštotyros darbas, Šiauliai, 1981, 87–88
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šA LtiniAi 

Kraštotyros darbai, saugomi „Ventos LT“ archyve

„Baldų kombinato direktorius Antanas Daujotas“. 
 [Sudarytojas nenurodytas]. Kraštotyros darbas, 
Šiauliai, [s. a.].

Balčiūnas, Danielius. „Spauda apie BGS „Venta“ 
 1978–1979 m.“. Kraštotyros darbas, Šiauliai, 1984.
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