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PRISIJUNGĘ PRIE
KOMANDOS

Dirbu čia jau dvi
savaites, ir viskas
būtų gerai, jei
nebūtų
FANTASTIŠKA!!!  Bet
rimtai, nuostabūs
kolegos, palaikanti
atmosfera, šauniausi
Vadovai-Lyderiai. Kai
sekmadienio vakarą
džiaugiesi, jog rytoj į
darbą – tai šį tą
reiškia. Esu dėkinga
gyvenimui, kad mane
čia atvedė.
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Administratorė
Ieva

Pardavimų  vadybininkė
 Justina

Prisijungimas prie
Sigmaris Įmonių
Grupės gerai buvo
apgalvotas ir, tikiu,
teisingas
sprendimas.
Kolektyvas
draugiškas ir
profesionalus. Šioje
įmonių grupėje
daugybė galimybių
profesionaliai augti
ir užaugti.



UAB Uolus komanda
prisideda prie Švedijoje,
Šelefteo miestelyje esančios
gamyklos statybų.
Nerūdijančio plieno
vamzdžių suvirinimui,
surinkimui ir montavimui
bei metalo konstrukcijų
instaliavimui surinktos
kolkas didžiausios UAB
UOLUS  komandos pajėgos.   

PROJEKTAI04

Didžiausios pajėgos gamyklosDidžiausios pajėgos gamyklos
statyboms Švedijojestatyboms Švedijoje



PROJEKTAI05

Nesustabdoma 
 GLOBALITOS komanda
Suvaržymai dėl COVID - 19 Anglijoje nesutrukdė
tolimesniems darbams Bedforde statomoje
energetikos gamykloje. Techninį izoliavimą
atlieka GLOBALITOS komanda. 

Nepaisant dviejų savaičių, praleistų
saviizoliacijoje, 30 - ties narių komanda tęsia
pastolių montavimo darbus farmacijos
gamykloje Ulmo mieste, Vokietijoje. 

54 m. pastolių  - trims montuotojams. Tanko
apstatymo projektas Rostoke, Vokietijoje 



PROJEKTAI

UAB SIPRO ir UAB SIFAB komandos
sujungė jėgas bendram darbui - laivo

SYMPHONY SKY denio remontui.
Pasiruošimas, keičiamos konstrukcijos

gamyba, pažeisto denio išmontavimas ir
naujo sumontavimas buvo atlikti per

keletą dienų. Po sėkmingai ir laiku atliktų
darbų atnaujintas laivas paliko uostą.
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Denio remontas perDenio remontas per  
77 dienas dienas



Rampų praplatinimai Karshamo uostui Švedijoje
- projektas, reikalaujantis patirties ir
profesionalumo. Didžiausi iššūkiai  - net 14 m
ilgio ir 3,2 m  pločio konstrukcija, paviršiaus
paruošimas  - aukščiausios P3 klasės. Projekto
įgyvendinimui jau sunaudota 23 tonos metalo.
Džiugu jog darbams atlikti prie UAB SIPRO
prisijungė ir UAB UOLUS komanda, kuri užsiims 
rampų montavimu.

PROJEKTAI07

23 tonos metalo
konstrukcijų



PROJEKTAI08

Į Švedijoje, Stokholme esančią įmonę MTO
MARINE buvo pristatyti du aliuminiai kateriai.

Tris menėsius GS63 ir GS46 laivų demo versijos
reprezentuos UAB GLISERIS vardą.



ĮMONIŲ GRUPĖS ISTORIJA

2014
Grupę sudarė dvi įmonės UAB
„SIGMARIS“, UAB „BUSINESS
CONNECT LT“, administracijoje
dirbo 2 žmonės. Pagrindinė
veikla - rinkodaros ir pardavimų
paslaugų teikimas rangovams
pramonės sektoriuje. Biuras 25
kv. metrai. 

2015
60 kv. metrų biuras,
administracijoje dirbo 4-5
žmonės, UAB „UOLUS“
prisijungia prie įmonių grupės,
papildoma veikla - metalo
surinkimo, suvirinimo darbai ,
apyvarta 2015 m. - 150 K EUR

2016

2017
Biuro plotas 130 kv. metrai,
administraciją sudaro 11
žmonių, įsteigiamas UAB
„SIGMETALIS“, prisijungia UAB
„GLOBALITA“, pradėta
pastolių montavimo veikla ir
nuosava metalo konstrukcijų
gamyba. 50 gamybos
darbininkų. Apyvarta - 5,7
mln. EUR.
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Apyvarta - 1,25 mln EUR. 10
gamybos darbininkų.



10 2018
Biuro patalpos 250 kv. metrų,
20 žmonių administracijoje,
150 gamybos darbuotojų,
apyvarta - 9,7 mln EUR.

2019
560 kv. metrų biuras, 33
žmonės dirbo
administracijoje, prie grupės
prisijungė UAB „GLISERIS“ su
papildoma veikla - aliuminių
pramoginių laivų gamyba; 320
gamybos darbininkų,
apyvarta 20,5 mln. EUR.

2020
440 kv. metrų biuro patalpos,
31 žmogus dirbo
administracijoje, UAB
„SIGMETALIS“ buvo
performuotas į UAB „SIPRO“ ir
UAB „SIFAB“. 
Apyvarta - 21 mln. EUR.



SIGMARIS ĮMONIŲ GRUPĖS tikslas -
Įnešti ženklų indėlį į pramoninės

ekonomikos sričių vystymąsį, tobulinant
lietuviškos kilmės prekių ir paslaugų

įvaizdį bei kokybę, atitinkančią aukštus 
pasaulinius standartus.

 

Taikos ave. - 48B
LT - 91213

Klapėda, Lietuva 

   info@sigmaris.lt+370 46 497956www.sigmaris.lt

 LINKIME ŠILTŲ IR DŽIAUGSMINGŲ
ŠV. VELYKŲ!


