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Pirmoji
virtuali
paroda

Prisijungė
prie
komandos

Nesant galimybėms keliauti ir gyvai sutikti potencialius ir esamus
klientus, nepraleidome progos sudalyvauti pirmojoje virtualioje
INTERMARE SOUTH BALTIC parodoje. Jos paskirtis - suburti jūrų
pramonės įmones, kurios būtų suinteresuotos užmegzti verslo
ryšius. Tikimės, jog ši, išskirtinė patirtis ir naujai 
užmegztos pažintys, išsivystys į sėkmingą 
tolimesnį bendradarbiavimą. 

"Pagalvoju: “o kur aš buvau anksčiau...?“ 😊
Draugiškas ir paslaugus kolektyvas nuteikia
pozityviai, motyvuotai ir produktyviai dienai, o
profesionalumo kupina aplinka skatina 
tobulėti ir pasitempti.
Tikiuosi įnešti svarų indėlį į įmonių grupės plėtrą
bei prisidėti prie užsibrėžtų tikslų siekimo."

 
Projektų vadovas

Andrius



Jau ne pirmą kartą Švedijos įmonė ONEARC AB  patiki metalo konstrukcijų
gamybos valdymą UAB SIGMARIS PROJECTS komandai. Šįkart buvo pagaminti
trys vienetai laivų prišvartavimo pagalbinių konstrukcijų.
Projektui įgyvendinti prireikė kiek daugiau nei 3 mėnesių. Užbaigtos ir
nudažytos konstrukcijos pristatytos klientui į Karlshamno uostą. 
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PROJEKTAI

Metalo
konstrukcijų
gamyba



PROJEKTAI
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Metalo
konstrukcijų
gamyba

Dar vienas  Švedijos įmonės ONEARC AB
užsakymas - pusiau automatinis laivo borto
amortizatorius, tvirtinamas prie krantinės.
Naudojamas apsaugoti laivų bortus švartavimosi
metu, nuo smūgių į krantinę. Projektą
įgyvendino UAB SIGMARIS PROJECTS.



PROJEKTAI
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Baigtas
kruizinio laivo
remontas 

UAB UOLUS ir UAB GLOBALITA 
komandos užbaigtas projektas - kruizinio 
laivo remontas Marselyje, Prancūzijoje. 
Šio projekto metu pagrindiniai atlikti 
darbai buvo: naujų Corten, SMO, super 
dupleksinių vamzdynų sistemų 
paruošimas, naujo dujų išmetimo
korpuso įrengimas, naujas kietųjų dalelių išmetimo
katilo ir valytuvo įrengimas, visos kietųjų dalelių išmetimo
sistemos atnaujinimas, elektrinių jungčių keitimas.



PROJEKTAI
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Sėkminga
aliuminių laivų
prekyba
Norvegijoje 

Du GLISERIO aliuminiai laivai GS 63 buvo
pagaminti ir išvežti į Norvegiją, pardavėjui
JOMAR AS. Džiaugiamės, jog laivų paklausa
išties didelė - jie buvo parduoti nespėjus
iškrauti iš sunkvežimio.  



PROJEKTAI
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Pastolių
montavimas ir
izoliacija

29 pastolių montuotojai ir 21 izoliuotojas
pradėjo darbus Suomijoje esančioje naftos
perdirbimo gamykloje. UAB GLOBALITA
komandos nariai atlieka darbus gamyklos
sustabdymo ir renovavimo projekte.

Vykdant darbuotojų rotaciją,
toliau įgyvendinami darbai ir
tai pačiai gamyklai
priklausančioje elektrinėje. 

Sėkmingai užbaigtas,
daugiau kaip 9
mėnesius trukęs,
projektas Oulu mieste,
Suomijoje. Projekto
metu GLOBALITOS
komanda atliko 
 techninio izoliavimo
darbus popieriaus
perdirbimo gamykloje.



       "Turėdama tvirtas tradicijas kurti
aukščiausio lygio talentus jūrų
pramonėje, Klaipėda yra orientuota į
mėlynosios ekonomikos augimą ir
tampa moderniu miestu, kuris yra
greito sprendimų priėmimo sinonimas.
      Todėl 2018 m. Klaipėda pristatė savo
miesto plėtros strategiją „Klaipėda
2030“, kuri buvo įvertinta tarp geriausių
TUI skatinimo strategijų „Besivystančios
Europos“ apdovanojimuose. Kuriant
strategiją dalyvavo daugiau nei 100
miesto plėtros, mokslo, uostų plėtros,
verslo ir kitų sektorių ekspertų. 
                            <...>
    Pagrindinis Klaipėdos ekonominis
variklis yra jūrų klasteris. Apjungiant
laivų statybą, remontą ir projektavimą
kartu su logistika ir krovos darbais,
miesto uostą ir jo apylinkes sudaro
integruotas didelės vertės klasteris,
kuris yra puiki vieta inovacijoms,
mažoms ir didelėms įmonėms.

    

    Jūrinėje srityje 
Klaipėda toliau
investuoja į uosto 
plėtrą, todėl tai yra 
didžiausias ES jūrų 
uostas rytinėje 
Baltijos jūros pakrantėje,
talpinantis 65 mln. T krovinių. 
Be to, du gilinimo projektai, 
kurie jau vykdomi, uostą pagilins iki 17
metrų, leisdami net didesniems nei
anksčiau laivams čia nuleisti inkarus.
Uostas ne tik gilėja, bet ir plečiasi -
formuojantis naujoms laisvoms
žemėms pietinėje ir šiaurinėje uosto
dalyse, gamybos įmonėms atsiranda
įdomių naujų galimybių augti."

INFORMACIJA
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Klaipėda -
didžiausias ES 
jūrų uostas
rytinėje Baltijos
jūros pakrantėje

Unikali mūsų
gamyklų vieta 

Informacija iš:
www.klaipedaaid.lt

https://klaipedaid.lt/klaipeda-the-city-of-growth-and-opportunities/



Taikos pr. - 48B
LT - 91213

Klapėda, Lietuva 

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


