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PROJEKTAI
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Jungtiniame projekte UAB SIGMARIS PROJECTS ir UAB
GLISERIS toliau tęsia laivo atnaujinimo darbus. 
Projekto metu atliekami įvairaus pobūdžio darbai: laivo
antstato rekonstrukcija, interjero įrengimas, mechaninių
dalių remontas ir laivo dažymas.
Pamažu ryškėjantis rezultatas jau džiugina ne tik
užsakovo, bet ir komandų akis.



PROJEKTAI
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UAB SIGMARIS PROJECTS dirbtuvėse įsibėgėjo plieno konstrukcijų
(priešgaisrinių pertvarų, koferdamo ir suskystintų dujų talpyklos
atramų) gamyba. Gaminamos konstrukcijos yra skirtos laivo
modifikavimui iš paprasto į suskystintomis dujomis varomą. 
 Pagamintos ir jau kokybės inspektorių įvertintos priešgaisrinės
pertvaros buvo pristatytos į dažyklą. Koferdamo konstrukcijos
užbaigtos - laukia galutinės inspekcijos ir dažymo. Arti pabaigos ir
talpyklos atramų projektas. 

Koferdamo konstrukcijos
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Suskystintų dujų
talpyklos atramos

Priešgaisrinės
pertvaros
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PROJEKTAI

Praėjusią vasarą įgyvendinti net 5,
pietų Prancūzijoje vykę kruizinių laivų
remonto projektai, kurių metu atlikti
įvairūs plieno remonto darbai. Dar
vieno kruizinio laivo atnaujinimo
projektui jau ruošiamasi. UAB UOLUS  
komanda šiuo metu atlieka vamzdžių
sistemų paruošiamuosius darbus, po
kurių laukia kietųjų dalelių išmetimo 
sistemos instaliacija. 
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Vokietijoje įsibėgėjo ir vienos
didžiausių pasaulyje jachtos
atnaujinimo projektas. Jame UAB
UOLUS suvirintojų ir surinkėjų
komandos atlieka konstrukcijų
remonto darbus. 

Europoje vykstančiuose laivų
remonto projektuose aktyviai
dalyvauja UAB UOLUS
komandos
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PROJEKTAI



PROJEKTAI
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Didžiausio kruizinio laivo Europoje statybose dalyvauja ir
UAB Globalita. Po 3 metus trukusių darbų, šį gruodį
planuojamas laivo nuleidimas į vandenį. Šiuo metu projekte
dalyvauja net 30 GLOBALITOS  pastolių montuotojų. 
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20 - ties pastolių
montuotojų, 3 dienų
darbo rezultatas



GLISERIS ALUMINIUM BOATS
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Pilnai sukomplektuotas
kateris GS 63C su
navigacine įranga
ir varikliu
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MES - DALIS VISUOMENĖS 

Socialinis aktyvumas  - viena iš vertybių, puoselėjamų mūsų
įmonių grupėje.  Tikimės, jog prisidėdami prie labdaringų akcijų
ir vykstančių renginių, tuo pačiu prisidedame ir prie vieningos
bei darnios visuomenės kūrimo.

Didžiuojamės GLOBALITOS
komanda, sumontavusia pastolių
konstrukciją, kuri suteikė galimybę
pasimėgauti mieste vykusiu
koncertu negalią  
turintiems žmonėms. 

Akcija "Vilties Liepsna"

Palaikydami Klaipėdoje
organizuojamas šventes,
tampančias tradicija,
prisidėjome ir prie išskirtinio
renginio "Mėlynoji Vakarienė".
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SIEKIAME GERIAUSIŲ REZULTATŲ

Įmonės organizacinė schema tai -
visų įmonės elementų, padalinių,
darbuotojų atsakomybės bei jų
sąveika vienų su kitais. Vidinė
komunikacija yra itin svarbi
sėkmingai įmonės veiklai. Įvykusiame
naujos organizacinės schemos
pristatyme, padalinių vadovai
supažindino darbuotojus su 
skyrių funkcijomis 
bei atsakomybėmis.

Naujos organizacinės schemos
pristatymas įmonių grupėje

Džiaugiuosi, gauta galimybe,
tapti profesionalios komandos
dalimi. Čia galiu realizuoti savo
idėjas ir sulaukti pritarimo,
palaikymo. Jaučiu, kad čia yra
mano vieta. 

PRISIJUNGĖ PRIE KOMANDOS

Milda
Personalo atrankų specialistė
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SIGMARIS FESTAS 2021

Viena iš SIGMARIS įmonių grupėje
įsivyravusių tradicijų - vasaros šventė.
Kasmet vis didėjanti komanda ir jos
šeimų nariai susiburia, kad gerai
praleistų laiką ir atsipūstų nuo darbų
biure. Šiais metais, nepabūgę vasariško
lietaus, susitikome ir vėl! 



ĮDOMŪS FAKTAI
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„Hamburg Messe und
Congress“ jau trečią kartą
atliko plataus masto
apklausą, kurioje prašė
dešimtmečius pirmaujančios
pasaulinės jūrų pramonės
mugės SMM parodos dalyvių
ir lankytojų įvertinti
sektoriaus ekonominę ir
technologinę raidą. Likus
metams iki pramonės
renginio, "SMM Maritime
Industry Report" atspindi
dabartinę laivų savininkų ir
tiekėjų nuotaiką, o  nuotaika
stebėtinai gera.

„Vokietijos laivų savininkai grįžta į
rinką: tai yra labai svarbus signalas
kitiems pramonės dalyviams,
įskaitant laivų statyklas ir tiekėjus“, -
aiškina Hauke   Schlegel, VDMA jūrų
įrangos ir sistemų generalinis
direktorius. 

„Atsižvelgiant į pandemiją, įskaitant
tiekimo sutrikimus ir užblokavimą,
tai yra nuostabiai teigiamas
nuotaikos rodiklis“, - sako Clausas
Ulrichas Selbachas, „Hamburg
Messe und Congress“ (HMC) jūrų ir
technologinių mugių ir parodų
verslo padalinio direktorius. Jis
mano, kad didėjantis laivų savininkų
noras investuoti yra geras ženklas
kitai pirmaujančiai tarptautinei jūrų
prekybos mugei: „2022 m. Rugsėjo
mėn. SMM sprendimų priėmėjai
galės pamatyti visą novatoriškų
produktų ir technologijų spektrą."

Informacija iš:
https://www.smm-hamburg.com/en/news-details/article/smm-maritime-industry-report-shipowners-are-back

Pramonė kelyje: po neveiklumo
metų savininkai vėl užsako laivus.
Ypač didelė konteinerinių laivų
paklausa. Pramonės asociacijos
BIMCO duomenimis, iki 2021 m.
buvo užsakyta net 381 naujos
statybos laivų. Šis pakilimas
atsispindi dabartinėje SMM jūrų
pramonės ataskaitoje (MIR).
Šiame didelio masto
tarptautiniame tyrime 39 proc.
laivų savininkų vadovų išreiškė
savo ketinimą pirkti naujus laivus.
Ankstesnėje 2019 m. apklausoje
tik 28 proc.

SMM jūrų pramonės
ataskaita: „Laivų
savininkai grįžo“

<...>



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

Taikos pr. 48B
LT - 91213

Klaipėda, Lietuva 

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

