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UAB GLISERIS komanda dirba visu
pajėgumu tam, kad užsakovams netektų
ilgai laukti.
Greitai, bet atsakingai ir kruopščiai
pagaminti laivai GS63 ir GS63  HT buvo
išsiųsti į Norvegiją ir per kelias dienas
pasiekė naująjį šeimininką.

Greita, bet kruopšti
laivų gamyba 
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Pirmasis GS63 Cabin -
pristatytas užsakovui

Laiminga GLISERIO
komanda  galėdama
atiduoti GS63 Cabin į
užsakovo rankas. Laivas
buvo paruoštas pagal
specialų užsakymą,
įmontuota kliento
pasirinkta speciali įranga:
šaldytuvas, navigacinė
sistema, audio įranga ir
suderintas laivo 
išorės dizainas naudojant
vinilinį klijavimą.
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Po daug pastangų pareikalavusio
pasiruošimo, pagaliau UAB
GLOBALITOS komanda pradėjo
darbus projekte Urugvajuje.
Projektas ypatingas ir džiugina
darbuotojus ne tik dėl jo apimties,
svarbos ekonimikai, bet ir dėl
gyvenimo egzotinėje šalyje.

GLOBALITOS komanda
Urugvajuje
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UAB  SIGMARIS PROJECTS
dirbtuvėse esančios plazminio
ir dujinio pjovimo staklės,
skirtos įvairių rūšių metalams.
( Stalo matmenys 3300 x
13000 mm )
GLISERIS ALUMINIUM BOATS
dirbtuvėse - frezavimo staklės
metalui ir aliuminiui. ( Stalo
matmenys 2000 x 6000 mm)
UAB TWIN BOATS dirbtuvėse -
polipropileno valcavimo ir
virinimo staklės.

Tikime, jog nepriklausomybė
yra mūsų stiprybė. 

Pjovimo paslaugos 

Siekdami plėsti įmonių grupėje teikiamų paslaugų
spektrą - tikslingai didiname įrangos sąrašą.
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Eketės Vilos statybų
progresas

Įsibėgėjus "Eketės Vilos"
individualių namų kvartalo
statyboms, įsibėgėjo ir jų
pardavimas.
Džiugu, kad jau rezervuota
daugiau nei 50% namų. 
Daugiau informacijos apie kvartalą
"Eketės Vilos":
https://eketesvilos.lt/
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UAB Globalita ir UAB
Sipro žiemai paruošė
laivą FLEKKEN

Užsakovo prašymu UAB GLOBALITA ir UAB SIGMARIS PROJECTS paruošė renovuojamą laivą
žiemai.  Naudojant susitraukiančią plėvelę (angl. shrink wrap) stogui ir armuotą plėvelę
šonams, laivas buvo apdengtas ir apsaugotas nuo blogų oro sąlygų 
šaltuoju metų laiku.
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 Laivo AK - 11.5 
 statybos

UAB SIFAB, UAB SIPRO
ir UAB GLISERIS
ALUMINIUM BOATS 
 toliau pluša bendrame
projekte - 11,5 metrų
ilgio laivo statybose.
Kontraktinių darbų
užbaigimas
planuojamas jau
artimiausiu metu. Laivo
korpuso ir antstato 
 darbai netrukus bus
pristatyti užsakovui.
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UAB SIGMARIS PROJECTS įvykdytas
užsakymas klientui iš Švedijos  - priekabos
rėmo gamyba. 

UAB SIGMARIS
PROJECTS komanda
pagamino
konstrukcijas - laivo
kilio blokus/laikiklius,
skirtus UAB TWIN
BOATS namams ant
vandens.

Metalo konstrukcijų gamyba
UAB SIPRO dirbtuvėse
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Laivų savininkams, laivų statykloms ir
tiekėjams klimato apsauga yra
svarbiausias prioritetas. Tačiau
suinteresuotosios šalys nėra tikros,
kaip tai įgyvendinti: vis dar nėra
aiškumo, koks kuras bus
dominuojantis, nes pramonė krypsta į
ateitį, kuri būtų neutrali anglies
dioksido kiekiui. Nėra jokių abejonių,
kad įprastinė varomoji jėga yra išeitis.
2022 m. rugsėjį Hamburge
vyksiančioje pirmaujančioje
tarptautinėje jūrų prekybos mugėje
bus pateiktos gairės, kaip pereiti prie
žaliojo sektoriaus.

Tai stulbinantis skaičius: Europos jūrų saugumo
agentūros EMSA duomenimis, laivų eismas
Europoje per metus išmeta 140 mln. tonų CO2, tai
yra beveik penktadalis pasaulinių šiltnamio efektą
sukeliančių dujų emisijų jūroje. „Nepaisant to, kad
laivybos sektorius pastaraisiais metais pagerino
savo poveikį aplinkai, dekarbonizacijai tebėra dideli
iššūkiai“, – sako už transportą atsakinga ES
Komisijos narė Adina Valean. Jūrų sektoriaus
suinteresuotosios šalys puikiai supranta savo
atsakomybę, kaip rodo dabartinė SMM jūrų
pramonės ataskaita (MIR), plati laivybos, laivų
statybos ir tiekimo segmentų sprendimus
priimančių asmenų apklausa. 70 procentų
atsakiusių laivų savininkų teigė, kad per
ateinančius dvejus metus ketina investuoti į savo
laivynus, kad sumažintų išmetamų teršalų kiekį. 85
procentai atsakingų sprendimų priėmėjų laivų
statyklose ir tiekimo įmonėse aplinkos apsaugą ir
tvarumą laiko svarbiausiu ateinančių metų jūrinės
darbotvarkės klausimu, todėl tai yra pati
svarbiausia tema.

 Nuo mažai teršalų išmetančių variklių iki išmanios
veikiančios programinės įrangos bei patikimų
balastinio vandens valdymo sistemų.
                                    <...>
SMM, pirmaujanti tarptautinė jūrų prekybos mugė,
kas dvejus metus vyksta Hamburgo Messe und
Congress (HMC) parodų miestelyje. SMM leitmotyvu
„Driving The Maritime Transition“ 2022 m. rugsėjo 6–9
dienomis Hamburge suburs jūrinę bendruomenę.
Tarptautiniai ekspertai aptars dabartinius jūrų
pramonės iššūkius ir novatoriškus sprendimus.

Informacija iš:
https://www.smm-hamburg.com/en/news-details/article/governments-are-in-duty-for-a-climate-friendly-

transformation-of-the-maritime-industry-smm-maritime-industry-report-mir-shows-industry-on-track-for-
sustainability

 Vyriausybės yra įpareigotos už
klimatui nekenksmingą jūrų
pramonės pertvarką.
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