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SBA
Esame didelio 

koncerno dalis.

Grupėje dirba 
daugiau nei 5000 

darbuotojų

Kas mes be jų? Kas 
jie be mūsų?
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1954
AB "Klaipėdos baldai" 

įkurta 1954 m. 
degtukų šiaudelių 

fabriko vietoje.

Tai buvo pirmoji
įmonė Lietuvoje, 

organizavusi
gamybą srautiniu 

būdu.



1963
Jau 1963 m. 

Klaipėdos baldai 
lyderiavo.

20 tūkst. vienetų 
spintų per metus 
(1/3 visos šalies 

spintų).

Įmonėje pagamintos 
baldų detalės tiektos 
Kremliaus rūmams.



1980
1980 m. pradėtas 

eksportas į Vakarų 
Europos šalis.



1993
Įmonė privatizuota.

1993 m. kovo 3 d. 
įregistruota akcinė 

bendrovė „Klaipėdos 
baldai“

Pagrindinis 
akcininkas –

koncernas SBA.



1998
Nuo 1998 m. kuriami 
ilgalaikiai santykiai su 

koncernu „IKEA“.

2002 m. - MALM 
gamybos pradžia.



2015
Pradėta įmonės 
modernizacija.



Kodėl mums tai 
svarbu?

Kodėl mes tai 
darome?

4.0



RDV
Santykinis robotų 
skaičius 10 tūkst. 

Darbuotojų:

Lietuva – 5
Estija – 11

Suomija – 60
Kinija – 100
Čekija – 119

ES – 120
Slovakija – 151
Japonija – 305
Vokietija – 322

Singapūras – 488
Pietų Korėja – 631



Faktai

• Apie robotus RDV
2006 m. pirmasis 

pramoninis robotas 
„Kawasaki“.

Šis robotas buvo 
sumontuotas 

pakavimo linijoje ir 
dirbo iki 2017m.

.
2015 m. įkurtas 

projektų skyrius, 
kuris pradėjo 

robotizacija 
užsiiminėti 

savarankiškai.



RDV
2019 m. gamyboje 

dirba 19 pramoninių 
robotų. SBA grupėje 
yra sumontuota apie 
50 robotų, t.y., apie 

38 proc. visos 
robotizacijos yra AB 
„Klaipėdos baldai“.

9 darbo vietas 
robotizavo įmonės 

inžinieriai bei 
technikai.



TVARU

Ant įmonės stogo 
sumontuotos saulės 

baterijos leis 
pasigaminti 8% 

energijos.



TVARU

Ant įmonės stogo 
sumontuotos saulės 

baterijos leis 
pasigaminti 8% 

energijos.



KLB
Dirbančiųjų –
765 žmonės

Vidutinis stažas –
8 metai

Vidutinis amžius –
42 metai

Moterų 47%
Vyrų 53%

Gaminame 3 
milijonus komodų 

per metus.



Direktorius

Padalinių vadovai

Pamainų vadovai, Komandų 
lyderiai, Specialistai

Operatoriai, technikai, 
darbininkais
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Problemų sprendimas ir viešinimas

Atgalinis ryšys MES
Mūsų efektyvumo 

sistema 

Problemų, sprendimų 
priėmimas 

perduodamas 
darbuotojams.



MES
Aiški ir struktūruota
informacijos srauto 

valdymo   
bei problemų 

spredimo sistema



MES
Greiti sprendimai 

įgalinantys 
darbuotojus bei 

darbas atviroje ir 
bendravimą 

skatinančioje  
aplinkoje



$$$
Planuojame per du 
metus paaugti du 

kartus !
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Nėra lifto į sėkmę,

Mes turime kopti laiptais


