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PROJEKTAI / PASTOLIŲ MONTAVIMAS
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Naujo UAB Globalita kliento užsakytas
projektas - scena renginiui. Pastolių
konstrukcija, pastatyta vaizdingoje
Vokietijos vietovėje, bus naudojama kaip 
 scena renginio metu. Pastolių konstrukcija

- scenos įrengimai



04

PROJEKTAI / UŽTVANKOS RENOVACIJA

Užtvankos renovacijos projektas
Vokietijoje pasitiko Globalitos
pastolių montuotojus su
vasarišku karščiu. Nepaisant to,
projektas įgyvendintas
puikiai ir laiku. 

Užtvankos renovacija
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PROJEKTAI / LAIVO RENOVACIJOS PROJEKTAS

Prieš renovaciją

Vizualizacija

Po renovacijos

Laivo renovacijos
projektui jėgas sujungė
trys įmonių grupės
įmonės: UAB Sigmaris
Projects, Gliseris
aluminium boats ir UAB
Globalita.

Užsakovo iš Norvegijos
vizija buvo įgyvendinta

Atlikti darbai:
Laivo antstato ir laivagalio
rekonstrukcija;

Interjero įrengimo darbai;

Mechaninių dalių remontas;

Laivo dažymas.
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PROJEKTAI / LAIVO RENOVACIJOS PROJEKTAS
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PROJEKTAI / VEŽIMĖLIAI VOLVO GAMYKLAI

UAB Sigmaris Projects projektas -
vežimėliai VOLVO gamyklai.

Vežimėliai VOLVO gamyklai, skirti
sudėti komplektuojančioms
automobilių bei sunkvežimių
detalėms į atskiras dėžutes. Per itin
trumpą laiką buvo pagaminti 28
komplektai. Gamykla patenkinta
kokybe bei užsakymo greičiu, todėl
yra tikimybė pereiti į tęstinę
gamybą. Vežimėliai nudažyti pagal
VOLVO pagrindinę mėlyną spalvą.
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MOKYMAI 

Pastolių montuotojų mokymų centre praktinių užduočių įgyvendinimui
pastatyta konstrukcija, imituojanti pastato formą, suteikia būsimiesiems
pastolių montuotojams galimybę praktikuotis realistiškomis sąlygomis.

Pastolių montuotojų
mokymų centras



PROJEKTAI

Efektyvus psichologinės
įtampos (streso, nerimo,
baimės) ir konfliktų valdymas;

MS Power BI
pažengusiems;

Sutarties pakeitimo ir
nutraukimo problemos
Lietuvos civilinėje teisėje.

BIRŽELIO MĖNESĮ

VALANDŲ, PRALEISTŲ
MOKYMUOSE

90

MOKYMAI / KONFERENCIJOS
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Efektyvus Power BI
įrankio naudojimas ir
galimybės;

Apskaitos ir mokesčių
pagrindų kursai;

Mokymai:

Klaipėdos Prekybos, Pramonės ir Amatų Rūmų
organizuotas susitikimas su Europos įmonių
tinklo Jūrinio sektoriaus atstovais. Pristatyta
vykdoma veikla, užmegzti nauji kontaktai.
Susitikime dalyvavo marketingo ir pardavimų
padalinio vadovė Justina.
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MES - DALIS VISUOMENĖS

Vienas įspūdingiausių miesto renginių,
Jūros Šventė 2022, kurios metu bus
paminėtas Klaipėdos 770 įkūrimo
jubiliejus, nenumaldomai artėja. 
Šiais metais UAB Globalita ruošia išskirtinį
projektą, dovaną miestui - 10 metrų
aukščio pastolių konstrukciją, kuriai bus
panaudota apie 51 tona pastolių. 40
metrų ilgio statinys taps meno kūriniu ir
ryškiu šou akcentu.
Įvykusioje Jūros Šventės spaudos
konferencijoje buvo aptarti svarbiausi
šventės elementai, tarp kurių ir minėtoji
konstrukcija.

Mums rūpi
mūsų miestas
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MES - DALIS VISUOMENĖS

10 metrų aukščio
40 metrų ilgio
51 tona pastolių

Prisidedame prie saugios,
jaukios ir padedančios
stiprėti aplinkos vaikams.

"SIGMARIS GROUP"



LAISVALAIKIS
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Mūsų kolegės Mildos kelionė į Itąlijoje vykusį OCR sporto Europos čempionatą. OCR
arba Obstacle course racing (ang.) - tai ekstremalus bėgimas su kliūtimis, itin
populiarėjanti sporto šaka. UNESCO saugomame regione šiaurės Italijoje, tarp pusantro
tūkstančio dalyvių, Milda iškėlė ne tik Lietuvos, bet ir SIGMARIS GROUP vėliavą.

3 dienas vykusiose varžybose, Milda rungėsi tarp sertifikuotų sportininkų, nepaisant
didelės konkurencijos, jai pavyko pasiekti puikių rezultatų.

Už puikius darbo rezultatus - smagios pramogos. Vienoje didžiausių Europos gamyklų
Duisberge, Vokietijoje, dirbantiems Globalitos pastolių montuotojų komandos vyrams
buvo suorganizuota išvyka į boulingą, poilsis vandens pramogų parke bei vakarienė. 

Laisvalaikio pramogos
Globalitos pastolių
montuotojams 

SIGMARIS GROUP
sportininkė Milda
OCR varžybose
Italijoje  



+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

