
SPALIS 2022

NR. 22

INSIGHTS  

SIGMARIS GROUP

 



03    PROJEKTAI /  UAB Globalita

04    PROJEKTAI / UAB Uolus

05    PROJEKTAI / UAB Gliseris aluminium boats

06    PROJEKTAI / UAB Twin Boats

07    DARBO MUGĖ TURIME TAU DARBĄ

08    KOMANDIRUOTĖS

09    MES - DALIS VISUOMENĖS

10    MES - DALIS VISUOMENĖS

11    KONTAKTAI

 

TURINYS

02



PROJEKTAI / UAB GLOBALITA 
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Vienas iš naujausių UAB
"Globalita" projektų vykdomas
Duisberge, Vokietijoje, vienoje
didžiausių metalo perdirbimo
gamyklų. Per 3 mėnesius pasiekti
puikūs pastolių montuotojų
rezultatai užtikrino projekto
pratęsimą kitoje  gamykloje. 

Hamburge, Vokietijoje  baigtas plačios apimties
projektas. Piko metu, pastolių montuotojų
projekte buvo apie 35. Kokybiškai ir greitai
atliktais darbais nudžiugintas užsakovas
atsidėkojo "Globalitos" komandai pavaišindamas 
juos vakariene. 

UAB "Globalita" - jau Kanadoje!
Projektas kruiziniuose laivuose
pastolių montuotojams.



PROJEKTAI / UAB UOLUS
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UAB "Uolus" komanda toliau tęsia darbus
aliuminio konstrukcijų gamykloje
Prancūzijoje.  Projektas numatomas iki 2024
metų pabaigos su darbų pratęsimo galimybe.

Naftos produktų talpyklos
atnaujinimo projektas Vokietijoje
buvo sėkmingai užbaigtas.
Užsakovas, puikiai įvertinęs UAB
"Uolus" komandos darbų atlikimą,
pratęsė kontraktą. Sekantys
talpyklų naujinimo darbai jau UAB
"Uolus" darbotvarkėje. 

Pasikartojantys
projektai - rezultatas
kokybiškai atliktų UAB
"Uolus" darbų



PROJEKTAI / UAB GLISERIS ALUMINIUM BOATS
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Renovacijos darbai atlikti 7 metrų pramoginiam, aliuminiam laivui. UAB
"Gliseris aluminium boats" komanda atliko laivo atnaujinimo darbus:
laivo perdažymą, kabinos atnaujinimą, aptraukimą karbonine plėvele,
tento įrengimą, elektros instaliacijos darbus. Po bandomojo plaukimo
kateris bus perduotas savininkui.

Pramoginis
kateris
prikeltas
naujam
gyvenimui

Populiariausiu modeliu
išliekantis, GS63C, jau
netrukus bus išsiųstas
naujam pirkėjui į
Norvegiją. 



PROJEKTAI / UAB TWIN BOATS
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Svencelės uoste vasarą praleidę
"Twin Boats" namai ant vandens,
"Butterfly" ir "M-Cabin", grįžo į
Klaipėdą. Pilies Uosto teritorijoje
prišvartuoti namai džiugina
miestiečių akis, o jų komfortą 
 išbandyti gali kiekvienas
išsinuomavęs namus 
trumpalaikei nuomai. 

Pilies Uoste
prišvartuoti UAB "Twin
Boats" namai ant
vandens



Spalio 1 d.  "Švyturio Arenoje" Klaipėdoje
vykusioje darbo mugėje Turime tau darbą
Sigmaris įmonių grupę atstovavo
įdarbinimo specialistės Milda ir Lidija, bei
projektų vadovas Julius. Jie pasidalino savo
patirtimi ir pristatė Sigmaris įmonių
grupėje laukiančias galimybes darbo
ieškantiems asmenims.
Užvestos diskusijos karjeros klausimais,
pozicionuotos Sigmaris įmonių grupėje
puoselėjamos vertybės, bei pristatytos
turimos laisvos darbo pozicijos. 
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DARBO MUGĖ TURIME TAU DARBĄ



KOMANDIRUOTĖS 

Susipažino su pagrindine "Layher" akcininke, valdančia 50% akcijų. Ji yra
trečios kartos verslo atstovė šeimos versle;
Turėjo galimybę iš arčiau pažvelgti į "Layher" gamybos procesą bei įvertino
indžinerinus pasiekimus;
Susipažino su Baltijos šalių kolegomis;
Apžiūrėjo "Layher" dublikatus ir kopijas.
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Pakeliui į susitikimą su
Olandijos partneriais,
pirmaujančiu tarptautiniu
pramonės paslaugų tiekėju
verslui.

Tarptautinė statybos ir
kasybos įmonių paroda
"Bauma" Miunchene,
Vokietijoje

UAB Globalitos aukščiausi atstovai, Vadim ir Aurimas, "Bauma" parodoje:



09

MES - DALIS VISUOMENĖS

Sigmaris Group draugai,
automobilių sporto
atstovai, "DMK racing
team", sezoną užbaigė su
1- osios vietos laimėjimu.
Čempionų titulą, Nankang
Endurance čempionate,
Rygoje, iškovojusi
komanda, pasidalino savo
įspūdžiais: "Lengva nebuvo,
tačiau su super komanda ir
stipriu palaikymu, įveiktos
visos kliūtys. Planas tapti
savo klasės čempionais -
įgyvendintas!".
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MES - DALIS VISUOMENĖS

Krepšinio varžybų stebėjimas "Švyturio Arenoje"
Sigmaris įmonių grupės darbuotojams.

Sigmaris Group - renginio partneriai
moliūgų šventėje Klaipėdoje.



+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

