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Mieli kolegos,

Į Naujuosius 2021 metus ženkite su

didžiausiu užsidegimu ir pozityvumu. 

Tegul šie metai jums būna kuo

prasmingesni, siekite savo išsikeltų

tikslų ir svajonių.

Atraskite tai, kas daro jus dar

laimingesnius ir turtingesnius savo

viduje, juk vidinė pilnatvė motyvuoja

judėti pirmyn.

Ateinantys 2021 metai yra jaučio

metai, kurie asocijuojami su

darbingumu ir protu, tad griebkite

jautį už ragų ir skriekite per metus.

Su Naujaisiais Metais!

NAUJAMETINIS
SVEIKINIMAS

SIGMARIS GROUP



COVID- 19 NESUSTABDĖ MŪSŲ

Prasidėjus pirmajam karantinui,

visi susidūrėme su daugybe

iššūkių. Turėjome išmokti

prisitaikyti prie įvestų ribojimų,

išmokti derinti asmeninį

gyvenimą ir darbą po vienu stogu,

operatyviai reaguoti į  ribojimus.

Uolus kolektyvas įrodė kad viskas

yra įmanoma ir net prie

griežčiausių ribojimų buvo

suorganizuota komandiruotė į

kurią elektrikų komanda išskrido

tik jiems užsakytu lėktuvo reisu.



Katamarano GSC 105 "Columbus"
Statyba ir krikšto ceremonija
2020 .07 .17

UAB Gliseris savo pirmąjį katamaraną pastatė 2020 metais.

Katamarano statyba užtruko penkis mėnesius ir viso to rezultatą

vainikavo krikšto ir nuleidimo ant vandens ceremonija Liepos mėnesį . 

Šio laivo savininkas įmonė UAB Marine Service laivui suteikė vardą

"Columbus" 

Katamarano pirminė paskirtis - atlikti Klaipėdos jūrų uosto akvatorijos

gilinimo darbų inspekciją.



Pirmasis GS 46 kateris
2020 .08

GS 46

GS 63

GS 99

GSC 105

UAB Gliseris turi kelis modelius savo statomų katerių:

Pirmasis GS46 kateris buvo baigtas statyti 2020 metų

rugpjūčio mėnesį. Tai yra pats mažiausias mūsų statomas

kateris, kurio ilgis 4,6 metrai, o svoris be įrangos vos 380 KG.



Šių metų lapkričio mėnesį įvyko dideli pasikeitimai įmonėje UAB

Sigmetalis. Įmonė pakeitė pavadinimą į UAB Sigmaris Projects ir nuo

šiol rinkoje bus žinoma SiPro vardu.

Buvo priimtas sprendimas keisti įmonės veiklos principą ir skaidyti

projektų valdymą ir gamybą į dvi atskiras bendroves. Lapkričio

mėnesio pabaigoje buvo įsigyta metalo konstrukcijų gamybos įmonė

UAB Involiuksas Group (įmonės pavadinimas pakeistas į UAB Sifab),

kurioje laikinojo direktoriaus pareigas eina Marius Lapinskas. 

2020 .11

sifab



UOLUS  ĮSPŪDINGIAUSIAS  METŲ  PROJEKTAS

VARD ,  NORVEGIJA

2020 metais Vard Bratvag statykloje buvo statomas Yara Birkeland laivas.

Tai - vienas unikalesnių projektų, nes laivas yra pilnai autonominis ir yra
varomas elektra.

UAB Uolus elektrikų komanda atliko kabelių klojimo ir pajungimo darbus.

Projekto trukmė 6 mėnesiai.



GLOBALITA  ĮSPŪDINGIAUSI  METŲ  PROJEKTAI

32 metrų aukščio rezervuaro vidaus
valymo darbams pastatyti pastoliai
3000 m³ pastolių
18 pastolininkų
Projekto įvykdymas: 2 savaitės

HAMINA ,  SUOMIJA

200 000 m³ pastoliu
10 gamybai skirtų palapinių po 6000 m³

14 pastolininkų
Projekto įvykdymas: 2 mėnesiai

NIETIED ,  VOKIETIJA



SIPRO  ĮSPŪDINGIAUSI  METŲ  PROJEKTAI

Bendras svoris 56,5 T
Metalo apdirbimo darbai atlikti
Marijampolėje 

Suvirinimo ir dažymo darbai
Klaipėdoje
Medžiaga: juodas metalas

TECHANO ,  KRANAI

Bendras svoris 2T
Didelio tikslumo pareikalavęs
projektas
Sudėtinga nerūdijančio plieno
konstrukcija

FISH  COUPLINGS



CHRISTMAS EXPRESS

Nors šventinio periodo laikotarpiu buvo varžomas judėjimas tarp

savivaldybių, mūsų šaunusis Kalėdų senelis ir jo snieguolė apskriejo

visą Lietuvą ir išdalino dovanas bei gerą nuotaiką įmonių darbininkams.

AČIŪ Liza ir Žilvinai !!! 



2021 METŲ PLANAI

Kaip ir kiekvienas iš mūsų taip ir kiekviena įmonė turi savo metų tikslus

ir planus, kurie leidžia tobulėti, augti bei auginti darnią komandą. 

Ateinančiais metais prasidės vienas didžiausių pastolių montavimo

projektų, kurį vykdys UAB Globalita. Projekto vykdymo vieta - Urugvajus.

URUGUAY IS CALLING AND we MUST GO!

2020 metų pradžioje UAB Gliseris komanda pradėjo gvildenti

plaukiojančių namų House Boat idėją, o jei idėja, gera ją reikia

įgyvendinti. Per 2021 metų pirmąjį ketvirtį yra planuojama pastatyti

pirmąjį plaukiojantį namą.


