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Tiekimo vadybininkas
Žilvinas

PRISIJUNGĖ PRIE KOMANDOS

Profesionalumas, komandiškumas bei draugiška ir dinamiška
atmosfera kasdien rytais pasitinka pravėrus UAB "Sigmaris
Group" biuro duris. Šių elementų visuma padeda pagrindą
tikslingam darbo užduočių atlikimui bei nuteikia pozityviai ir
produktyviai darbo dienai.  Džiaugiuosi, turėdama galimybę
tapti šios komandos dalimi, bei tikiuosi, kad savo darbo
našumu prisidėsiu prie įmonės užsibrėžtų 
tikslų įgyvendinimo. 

Dirbu UAB "Globalita" dar tik
pirmąjį mėnesį, bet įsimylėjau iš
pirmo žvilgsnio! Kolektyvas,
aplinka, darbo pobūdis - tai, ko
visada ieškojau ir kur jaučiu, kad
galiu bei noriu 
save realizuoti!

Malonu sugrįžti į 
 "Sigmaris Group" po
pertraukos ir vėl
sutikti nuostabų
kolektyvą. Džiugu būti
apsuptam
profesionalių žmonių,
kurie visą laiką yra
pasiruošę padėti.
Tikiuosi savo darbais
prisidėti prie įmonių
grupės plėtros ir
užsibrėžtų tikslų
siekiamumo. 
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Projektų administratorė
Viktorija

Administracijos koordinatorė
Jolanta

 

Projektų vadovas
Artūras

Džiaugiuosi prisijungus
prie komandos. Kolektyvas
su kuriuo dirbu yra labai
draugiškas.

Buhalterė
Laura

Nuo pirmos dienos supratau, kad
tokiame nuostabiame ir
profesionaliame kolektyve dirbti bus
tikras malonumas.
Kiekviena diena pilna naujų iššūkių,
kurie ugdo ir padeda tobulėti.
Stengiuosi įnešti svarų indėlį į
kompanijos vystymąsi.
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MES - DALIS VISUOMENĖS !

Birželio 13 - tą dieną UAB UOLUS
komandos narių dalyvavimas bėgime

"Klaipėdos Maratonas"

Esame generaliniai regbio
komandos "Kuršiai" rėmėjai 

Tapome 
 "Lithuania Rasing
Team" rėmėjais
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BOAT AND HOUSE SHOW
2021 paroda Svencelėje

UAB GLISERIS pasinaudojo galimybe
sudalyvauti pirmą kartą  Lietuvoje
organizuotoje pramoginių laivų
parodoje BOAT AND HOUSE SHOW
2021.  Du UAB GLISERIS gaminami
modeliai, GS 63 ir GS 99, tapo
ekspozicijos dalimi. Renginio dalyviai
turėjo progą iš arti apžiūrėti laivų
modelius, įvertinti jų išskirtinumą ir
kokybę, susipažinti su 
GLISERIO komanda. 
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SIEKIAME GERIAUSIŲ REZULTATŲ

Sveikiname Andrių Paulauską, SiPro
projektavimo inžinierių, įgijus
hidrotechnikos statybos inžinerijos
magistro laipsnį. 
   

Išvyka laivu Mingės upe ir
apylinkėmis suorganizuota
siekiant paminėti puikius
UAB GLOBALITA darbo
rezultatus.

Sveikiname
pardavimų ir
marketingo
skyriaus vadove
tapusią Justiną
Ulberkytę. Tegu
naujoje
pozicijoje sutikti
iššūkiai būna
įkvėpiantys ir
nesunkiai
įveikiami!



Laivo anstato rekonstrukcija
Interjero įrengimas
Mechaninių dalių remontas
Laivo dažymas 

UAB GLISERIS ir UAB SIGMARIS PROJECTS (SiPro) sujungė jėgas
bendram projektui. 
Projekto valdymas patikėtas SiPro, o rekonstrukcijos darbai
atliekami GLISERIO komandos.
Planuojami darbai:
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PROJEKTAI

Naujam
gyvenimui
prikeliamas
laivas iš
Norvegijos



PROJEKTAI
Jau 3 metus vykstančiame projekte
Wismare, Vokietijoje, kurio metu
vykdomi laivo išrinkimo darbai, 20 -
čiai GLOBALITOS darbuotojų
patikėtas pastolių montavimas .
Šiuo metu pastoliais apstatytas
laivas - paruoštas 
griovimo darbams. 
Rezultatais patenkintas užsakovas,
suorganizavo pasiplaukiojimą
baidarėmis ir nudžiugino projekte
dalyvaujančius darbuotojus.

Nepaisant pandemijos 2020
metais UAB GLOBALITA
įmonės darbuotojų skaičius
išaugo 140%. 
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2021 metų pabaigoje -
planuojamas net 150% didesnis 
 augimas lyginant su 

       praėjusių metų rezultatais.

Šiuo metu įmonėje yra
įdarbinta  420 pastolių
montuotojų ir izoliuotojų.

 

Projektas,
kurio
negalima
nepaminėti



GLISERIS ALUMINIUM BOATS

Ilgis: 4,60 m
Sija: 2,08 m
Svoris be variklio: 380 kg
Galios diapazonas: nuo 40 AG iki 60 AG
Keleivių skaičius: 4-5
Aliuminio storis: apačia / šonas 4/3 mm
Kuro bakas: 60 L
CE sertifikavimas: C

STANDARTINĖ ĮRANGA
Navigaciniai žibintai
Jungiklių skydelis su 12 V lizdais
Hidraulinė vairo sistema
Sulenkiamos kopėčios 
Savaiminio nutekėjimo denis
Sėdynės, pjedestalai x 2
Kuro lygio daviklis
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SPECIFIKACIJOS

GS46

DAUGIAU APIE MODELĮ GS46  SKAITYKITE ČIA 

https://www.gliseris.lt/gs-46
https://www.gliseris.lt/gs-46
https://www.gliseris.lt/gs-46
https://www.gliseris.lt/gs-46


INDUSTRIJOS NAUJIENOS

 

Per ateinančius 40 mėnesių net 
 35000 laivų, pasauliniu mastu,  vis dar
turi modernizuoti balastinio valymo
sistemas.
Kaip teigia Per Nykjaer Jensen ,
Danijos EUMT Techcross Scandinavia
(Jūrų paslaugų ir konsultavimo
įmonės) vadovas, pastebimas 700%
augimas modernizavimo darbams,
lyginant su paskutiniaisiais metais.
Per Nykjaer Jensen sutiko, kad
pasidalintume jo įžvalgomis, kuriose
jis kalba apie šią situaciją ir jos įtaką
industrijai.  
SIGMARIS grupės įmonės teikia
balastinio valymo sistemų vamzdynų
gamybos ir montavimo darbus. Mūsų
komandos - pasiruošusios padėti
užsakovams šioje 
neeilinėje situacijoje. 
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Video su įžvalgomis galite
pamatyti žemiau esančioje
nuorodoje:

https://www.youtube.com/
watch?v=idI_NTWvXsM

35 000 laivų vis
dar laukia
balastinių
valymo sistemų
modernizavimo

https://www.youtube.com/watch?v=idI_NTWvXsM


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

Taikos pr. - 48B
LT - 91213

Klapeda, Lietuva 

https://www.facebook.com/sigmarisgroup
https://www.instagram.com/gliseris_aluminium_boats/
https://www.linkedin.com/company/sigmaris-group/?viewAsMember=true

