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PROJEKTAI / UAB GLOBALITA

65 metrai po tiltu
pakabinamų pastolių

UAB GLOBALITOS projektas - tilto renovacija Olandijoje
Numatoma projekto trukmė - apie pusę metų.
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PROJEKTAI / UAB GLOBALITA

Balandžio ir gegužės mėnesiais GLOBALITOS
pastolių montuotojų komandos dirbo kruizinių
laivų projektuose net keliose 
skirtingose lokacijose tuo pačiu metu:
JAV, Vokietijoje, Jungtinėje Karalystėje. 

Vienu metu skirtinguose žemynuose

Taip pat, gegužės pradžioje prasidėjo projektas
Vokietijoje, Duisberge. Vienoje didžiausių

Europos gamyklų darbus pradėjo 7 pastolių
montuotojai. Po sėkmingo starto,  prie projekto

prisijungė dar 7 komandos nariai.

Darbų pradžia
 naujame projekte



PROJEKTAI / ALIUMINIŲ KONSTRUKCIJŲ GAMYBA
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Aliuminės
konstrukcijos

vamzdžių
įtvirtinimui
UAB SIGMARIS

PROJECTS ir UAB
GLISERIS

ALUMINIUM
BOATS bendras

projektas klientui
iš Danijos.
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PROJEKTAI / INDIVIDUALUS UŽSAKYMAS

Individualus užsakymas
Bendras trijų įmonių, UAB

GLISERIS ALUMINIUM
BOATS, UAB SIGMARIS

PROJECTS ir  UAB SIFAB,
projektas.

12,5 metrų ilgio laivo statymui
buvo panaudotos beveik 4

tonos aliuminio!
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PROJEKTAI / TESTAVIMAS JŪROJE

Laivas buvo nuleistas
į vandenį ir

sėkmingai išbandytas
jūroje. 



08

MOKYMAI / ŽINIŲ PATIKRINIMAS

 Kvalifikacijos
kėlimas  mokymų

centre

Pastolių
montuotojų mokymų

 centre vyko kelerių
 metų patirtį turinčių
pastolių montuotojų

 žinių patikrinimas, 
kvalifikacijos kėlimas.

Patikrintos teorinės žinios, po kurių
sekė praktinė užduotis - pastolių

konstrukcijos statymas laikantis visų
saugumo reikalavimų. Pastolių

montuotojų komandą instruktorius
įvertino  kaip darbščią, greitai

dirbančią ir siekiančią tobulėti.
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SĖKMĖS ISTORIJA

UAB GLOBALITA izoliuotoja, Švedijos projektuose
dirbanti Laima, nesudvejojo dėl nemokamų
mokymų galimybės.

"Facebook paskyroje perskaičiau Globalitos skelbimą, kviečiantį mokytis izoliuotojų -
skardininkų specialybės nemokamai. Paskambinau ir buvau pakviesta pokalbiui.
Kursai truko dvi savaites, kurios labai greitai prabėgo. Instruktorius Algirdas išmokė
įvairių gudrybių  praversiančių darbų metu. Ačiū jam už suteiktas žinias. Greitas
išvykimas iš karto po mokymų - labai svarbus ir džiuginantis aspektas. Neslėpsiu,
buvo ir nerimo, nes buvau vienintelė moteris tarp kolegų. Jau nuo pirmos dienos
supratau,  kad darbas bus nelengvas, tačiau įdomus. Kiekviena diena skirtinga, nėra
monotonijos. Dar labai svarbu, kad atlyginimas visada mokamas laiku. Tikrai 
rekomenduoju Globalitą!

"Įspūdžiais pasidalijo Laima
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MES - DALIS VISUOMENĖS

Paramos akcija "Vilties bėgimas"
Kasmet vykstančią paramos akciją "Vilties Bėgimas" Sigmaris Group
komanda palaiko bėgimo trasoje. Akcijos metu surinktos lėšos skirtos
onkologinėmis ligomis sergantiems žmonėms ir jų giminaičiams paremti. 

Prie paramos
akcijos prisijungė ir
SIGMARIS GROUP
komandos mažieji.



PROJEKTAIMOKYMAI / KONFERENCIJOS
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"Google" reklamos mokymai

HR Akademija

Konferencija
"Pardavimų Formulė"

Gegužės mėnesį įmonių grupės administracijos darbuotojai mokymuose
praleido                            !    

Dokumentų valdymo kursai

Microsoft 365 

Google Ads ir Analytics

Darbo užmokestis 2022
m.:skaičiavimas, apskaita ir
apmokestinimas

Apskaitos ir mokesčių pagrindų
kursai

Komandiruočių mokestinės ir
teisinės naujovės 2022 - 2023 m.
Darbuotojų siuntimas dirbti į ES ir
trečiąsias šalis 

MS Excel Power Query, Power
Pivot ir Power BI

Projektų valdymo pagrindai

197 valandas



NAUJI KOMANDOS NARIAI
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Užtikrinti sklandžią įmonės veiklą ir efektyvų projektų valdymą;
Užtikrinti numatyto įmonės veiklos plano vykdymą;
Suformuoti motyvuotas ir rezultato siekiančias projektų
valdymo komandas “On site”;
Standartizuoti ir efektyvinti projektų strateginio planavimo ir
valdymo procesą.

Džiaugiuosi prisijungęs prie komandos. 
Esu žmogus, kuris visada galvoja, kas bus rytoj ir kaip tai įtakos
sekančią savaitę, arba tiksliau – įmonės veiklą artimiausiu metu. 
Artimiausi tikslai:

"

"Gediminas Kriaučelis
UAB UOLUS direktoriaus pavaduotojas

Neseniai UAB UOLUS direktoriaus pavaduotojo pareigas
pradėjęs eiti Gediminas Kriaučelis spėjo ne tik susipažinti su
komanda, bet ir užsibrėžti siektinus tikslus.



LAISVALAIKIS
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Gegužės 13 - ąją įvyko SIGMARIS GROUP organizuotas pokerio
čempionatas "Lucky Friday Cup".  



+370 46 497956www.sigmaris.lt    info@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

