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PROJEKTAI / GLISERIS ALUMINIUM BOATS

03

Naujas modelis - GS53 

UAB Gliseris katerių asortimentą
netrukus papildys naujas modelis -
GS53. Atsižvelgiant į užsakovų
pageidavimus, modifikuotas laivo
korpusas (laivo ilgis sutrumpintas iki 6
metrų), naujai suprojektuotas
minkštasuolis.
Pirmasis, kol kas dar tik gaminamas prototipas, jau rezervuotas užsakovui
iš Vokietijos. 
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PROJEKTAI / LAIVŲ GAMYBA IR REMONTAS 

UAB SIGMARIS PROJECTS atliko laivo
remonto darbus Klaipėdoje:
sumontuotos ir privirintos "kišenės"
laivo triumo separacijos panelių
fiksatorių montavimui.

UAB GLISERIS ALUMINIUM BOATS
planuojama bowrider tipo, šeimyninių
- pramoginių, katerių gamyba. Tai -
individualus užsakymas iš
Norvegijos. Po pagaminto pirmojo
prototipo, ateityje planuojama
serijinė  šių laivų gamyba. 



PROJEKTAI / UAB GLOBALITA
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Globalitos komanda
įgyvendinamame projekte
Urugvajuje, eukalipto celiulozės
gamykloje, netoli 
Paso delos Toros miesto. 
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MOKYMAI

Profesinio tobulinimosi skyriaus tikslas - rengti praktinę mokymų medžiagą, sudaryti
individualią mokymų programą kiekvienam įmonės darbuotojui, rengti ir organizuoti
mokymus bei mentorystę. 

Investuodami į darbuotojų
tobulinimąsi, investuojame į
įmonių grupės ateitį. 

Mokymų programos, įgyvendintos balandžio mėnesį:

"Efektyvus vadovavimas"

"Komandiškumo galia"

"HR Akademija"

Dokumentų valdymo kursai

Projektų valdymo pagrindai

Vebinaras "Kaip likti produktyviam ir išvengti perdegimo" 

"Personalo valdymas ir motyvavimas"

MS Excel Power Query, Power Pivot ir Power BI
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Mokymai
"Komandiškumo
galia", Klaipėda

Mokymai "Efektyvus
vadovavimas", Vilnius

MOKYMAI

Mokymai "Komandiškumo galia" skirti suprasti,
koks svarbus yra kiekvieno                    
         žmogaus vaidmuo komandoje bei         
         komandinio darbo ypatumus. 

Mokymai "Efektyvus
vadovavimas" skirti padėti
išugdyti kompetentingų,
atsakingų ir 
savarankiškų darbuotojų
komandas. Juose dalyvavusi
personalo skyriaus vadovė
Jolanta teigia: "Konstruktyvūs
mokymai. Teorinė informacija
pateikiama praktiniais
pritaikymo pavyzdžiais,
dėstymas aiškus ir lengvai
įsimenantis. Iš mokymų išėjau
su didesniu bagažu žinių,
kurios taikytinos kasdieninėje
veikloje". 



MOKYMAI
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Mokymai "Projektų
valdymo pagrindai"

"AdProjectum" nuotoliniuose projektų valdymo mokymuose dalyvavo įmonių
grupės vadovai ir projektų vadovai. Kursai, paremti pasauliniais projektų
valdymo standartais, skirti sustiprinti žinias bei pasisemti naujų idėjų
praktiniam įgyvendinimui.



09

MES - DALIS VISUOMENĖS

Tarptautiniame
Pastolininkų Čempionate -
pasirodymas be klaidų

Balandžio 21-22 d. vykusiame tarptautiniame
pastolių montuotojų čempionate UAB
Globalitos pastolių montuotojai iškovojo
garbingą 2 - ąją vietą, o rezultatas nuo
pirmosios vietos skyrėsi vos keliomis
minutėmis. Per 1val. 46 min. ir be klaidų
pastatyta konstrukcija parodė profesionalios
komandos pasirengimo lygį ir  
komandiškuo galią.

Jau antrą kartą organizuojamas
renginys vyko Vilniuje, jame
dalyvavo 6 komandos iš Lietuvos,
Švedijos, Suomijos ir Norvegijos.
Čempionato idėja yra populiarinti
pastolių montuotojų specialybę ir 
 jų nenuobodų darbą.  
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MES - DALIS VISUOMENĖS
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PROJEKTAIMES - DALIS VISUOMENĖS
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EKO maratonas 2022

Sportiniuose renginiuose fiziniam
aktyvumui neabejingi SIGMARIS
komandos nariai susitiko  palaikyti
vieni kitus. Kartu įveiktas dar 
vienas užsibrėžtas 
tikslas - EKOmaratonas 2022. 

"Raudonos Nosys"

Prisidėjome prie "Raudonos
Nosys" veiklos paramos. Kartu su
šia organizacija tikime, kad
šypsena padeda pasveikti. 



PROJEKTAILAISVALAIKIS

Velykinė iškyla
Globalitos darbuotojams

UAB Globalitos organizuotose Velykinėse
iškylose komandos trumpam atitrūko nuo
darbų gamtoje ir kolegų draugijoje.
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