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TURINYS

ĮMONIŲ GRUPĖS STEIGĖJO ŽODIS

2021-ieji buvo kupini iššūkių metai, privertę
mus visus prisitaikyti prie naujų taisyklių,
reikalavimų, draudimų. Apžvelgęs praėjusį
laikotarpį, drįstu teigti, kad mūsų Įmonių
grupė gali ne tik atlaikyti permainų vėjus, bet
ir adaptuotis prie vykstančių pokyčių ir jų
pagalba suklestėti.

Šie metai visiems priminė, kad svarbiausia
mūsų verslo grandis yra darbuotojai, kurių
kiekvienas, savo kultūra ir profesionalumu,
įneša indėlį į ekonomikos vystymąsi ir
užtikrina, kad būtų patenkinti tiek būtiniausi
įmonės veiklos poreikiai tiek jų pačių šeimų
poreikiai.

Noriu padėkoti visiems mūsų darbuotojams,
kurių yra daugiau nei 600, mūsų
partneriams, užsakovams, tiekėjams bei
subrangovams už buvimą kartu šiuo, daug
ištvermės, kantrybės ir supratingumo
reikalavusiu, laikotarpiu. Vertinu Jūsų visų
lojalų bendradarbiavimą ir džiaugiuosi
galėdamas, neišduodant vertybių, siekti
klestėjimo kartu.

Jevgenij Petrov
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 Rampų praplatinimai bei švartavimo įrengimai. Švedija

Teleskopiniai kranai. Norvegija

Laivo modifikavimo projektas iš įprasto į suskystintomis
dujomis varomą. Norvegija

Suskystintų dujų talpyklos atramos Koferdamo konstrukcijos Priešgaisrinės pertvaros

Praėję metai buvo dinamiški ir įsimintini. Lengviausias kelias  - ne
mūsų pasirinkimas, todėl labai džiaugiuosi darbuotojų susitelkimu
ir atsidavimu darbui, be ko nebūtų pavykę sėkmingai įgyvendinti
projektų.  Džiaugiamės galėję įgyvendinti kompleksinės apimties ir
mažesnius projektus. 
                                                                   
                                                         

UAB Sigmaris Projects vadovas Marius Lapinskas
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Ofšorinės konstrukcijos

Vos per 2 mėnesius įvykdytas
ofšorinių konstrukcijų gamybos
projektas, vainikavęs 2021-ius
metus. Šios konstrukcijos - tai
dalis Šiaurės jūroje esančios
aptarnavimo platformos.



METŲ APŽVALGA / UAB GLOBALITA

Sėkmingai užbaigtas metus laiko besitęsęs projektas, naujos
energetikos gamyklos statybos, Jungtinėje Karalystėje. Piko
metu projekte dirbo net 50 GLOBALITOS izoliuotojų. 
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Antroje metų pusėje prie uosto plėtros projekto, įgyvendinamo
Pietų Amerikoje, prisijungė ir GLOBALITOS pastolių
montuotojai. Netrukus GLOBALITOS poziciją sustiprins ir
atvykstančios izoliuotojų komandos. Planuojama, kad mūsų
darbuotojų kiekis ten sieks net 200. Darbų pabaiga numatoma
2023 metų vasarą. 

https://www.curtismoore.co.uk/rookery-south/
Nuotrauka iš:



Skaičiai kalba patys už save. Vokietijoje vykusiose didžiausio
Europoje kruizinio laivo statybose GLOBALITOS pastolių
montuotojai išdirbo 49 178 valandų. 

METŲ APŽVALGA / UAB GLOBALITA
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Netgi 70 000 m pastolių prireikė Jachtos statyboms
projekte Vokietijoje. 
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METŲ APŽVALGA / UAB GLOBALITA PROJECTS

Pradėtas statyti individualių gyvenamųjų
namų kvartalas "Eketės Vilos".

Eketės Vilos - analogų neturintis kvartalas
Klaipėdos rajone. Namų dydis siekia nuo 60 m  
iki 188 m . Šiuo metu, be pačių namų
statybos, baigiami įrengti buitinių ir lietaus
nuotekų bei vandentiekio tinklai. Įrengtas
vienas iš dviejų geriamojo vandens gręžinių.
Išbetonuotas būsimas lauko baseinas. 
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Boat an House Show 2021
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METŲ APŽVALGA / GLISERIS ALUMINIUM BOATS

GS63 C

Pagaminta
pirmoji GS63
kabinos versija.

GS 99

GS63

Užbaigtos
modelio GS 99
statybos. 

Tarp
populiariausių -
modelis GS63.



METŲ APŽVALGA / GLISERIS ALUMINIUM BOATS

how 2021 GS63 HT
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Sudalyvauta parodoje Boat and House Show 2021

Kateriai transportuoti į Vokietiją, Norvegiją, Švediją, Kanadą

GS63 hard top -
labiausiai
užsakovų
pamėgtas modelis.
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METŲ APŽVALGA / UAB UOLUS

10 - už 10 įgyvendintų kruizinių laivų
remonto ir modifikacijos projektų 

Plataus profilio darbai net 10-tyje kruizinių laivų
Prancūzijoje 

Kai kurie projektai apima gamybą ir montavimą



METŲ APŽVALGA / UAB UOLUS

Šie metai buvo labai darbingi ir pilni naujų
pasiekimų - mes pagaliau padidinome
žmonių skaičių iki 50 savo pastoviame
projekte Prancūzijoje. 2022 metais tikimės
turėti dar daugiau darbuotojų šiame
projekte!

2021 metais, nepaisant sunkumų susijusių
su Covid pandemija bei karantinu, darbai
intensyviai vyko Suomijoje, pavyko suburti
puikią, didelę komandą, gavome nemažai
pagyrimų iš užsakovo už puikiai atliktą
darbą.

Šie metai ypatingi ir tuom, kad mūsų
projektuose Marselyje pagaliau prasidėjo
tikras darbų įkarštis,  kuo be galo
džiaugiamės. Taip pat, pavyko atnaujinti
ryšį su užsakovu iš Vokietijos, gerai
pasirodėme šiais metais, stengsimės ir
toliau puoselėti šiuos santykius."
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Projektų vadovė Darja džiaugiasi
2021 metų progresu, bei
komandos darbu:

Darbų vadovas Mikas apie
2021 metus praleistus su UAB
Uolus atsiliepia taip:

Sklandiems ir sėkmingiems darbams
prjektuose nesutrukdė net susidariusi
sudėtinga situacija pasaulyje.
Su komanda dirbdami Suomijoje
vykstančiuose projektuose,
"perlipome" sunkumus ir pasiekėme
puikių rezultatų: patenkinti užsakovai
bei laiku ir kokybiškai atlikti darbai.
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METŲ APŽVALGA / UAB TWIN BOATS

Pradėtas projektas - namų ant vandens gamyba.
Statomi savaeigės ir didesnės kvadratūros namai
naudojant "House boat" technologiją.
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MES - DALIS VISUOMENĖS

Socialinis aktyvumas - viena iš
Sigmaris Group vertybių, tad
2021-aisiais nepraleidome
progos sudalyvauti labdaringose
akcijose bei renginiuose
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MES - DALIS VISUOMENĖS



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

Taikos pr. 48B
LT - 91213

Klaipėda, Lietuva 

VAROM KARTU !

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

