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TURINYS
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STEIGĖJO ŽODIS
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2023  01 31 Sigmaris Group - 9-eri!

„Dvejoti – tik kai renkiesi tikslą. O kai jį jau žinai –
telieka veikti be jokių dvejonių.
Sigmaris Group tikslas - įnešti ženklų indėlį į pramonės
ekonomikos sričių vystymąsį, tobulinant lietuviškos
kilmės prekių ir paslaugų įvaizdį bei kokybę,
atitinkančią aukštus pasaulinius standartus.
Jeigu yra laukiančių, kad mes pasiduosim – tai laukti
teks labai ilgai.“ – Jevgenij Petrov, CEO Sigmaris Group

https://www.facebook.com/sigmarisgroup?__cft__[0]=AZW-UjqSGlhrcVVDo5uwdmht56jUHkGuhQv8hhdq3xaeGD0BoP75J3ctcdw5o-27ddbQFRv-Xrug-ckn36ebJaqvAhCTHPoQ4XiqUw6cl9FmwBNcFqkJVJEKSe9ruNPzee7S2UIo-Ttq-LIHvYwiIfPrEAJUQ3x5mJ0Bs0qf8B-wOS-GD9yXyVg-QMvhv-1UT-s&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/sigmarisgroup?__cft__[0]=AZW-UjqSGlhrcVVDo5uwdmht56jUHkGuhQv8hhdq3xaeGD0BoP75J3ctcdw5o-27ddbQFRv-Xrug-ckn36ebJaqvAhCTHPoQ4XiqUw6cl9FmwBNcFqkJVJEKSe9ruNPzee7S2UIo-Ttq-LIHvYwiIfPrEAJUQ3x5mJ0Bs0qf8B-wOS-GD9yXyVg-QMvhv-1UT-s&__tn__=-]K-R


PROJEKTAI / UAB SIPRO, UAB UOLUS

Konstrukcijos parametrai - 300 m, 400 t. Projekte - 28 blokai, iš
kurių 8 jau išvažiavo į Prancūziją. Montavimo darbai prasideda nuo
2023 m. vasario pradžios. Prancūzijoje ir Klaipėdoje dirba apie 60
žmonių. Planuojama projekto pabaiga - kovo mėn. pabaiga.
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Jungtinis UAB SIPRO,
UAB UOLUS  projektas,
reikalaujantis daug
pastangų.  Klaipėdos
ceche  gaminami šoni-
niai laivo kyliai,  skirti
išlaikyti 325 m laivo
stabilumą.   



ITALIJOJEITALIJOJE

PROJEKTAI / UAB UOLUS
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UAB UOLUS pradėjo pirmąjį laivo
remonto projektą Italijoje.
Džiaugiamės pradėję bendradar-
biauti su dar viena įmone, ir
tikime, kad pirmasis projektas
bus įvykdytas laiku, efektyviai,
pelningai bei atvers duris ateities
projektams Italijos laivų
statyklose.

Klaidų, atsiradusių projektavimo
metu, taisymas - vamzdynų,
ventiliacijos, įrangos montavimo
projekte.
Susidėvėjusių inžinerinių komuni-
kacijų dalių keitimas laive.

 Nauji užsakymai
Vokietijoje



PROJEKTAI / UAB GLOBALITA
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 ...make it matter

BLITZ PROJEKTAS
SUOMIJOJE

Aukštis - 35 m
Plotis - 4x18 m
Pastatymo trukmė - 6
darbo dienos

https://www.youtube.com/wa

tch?v=xd9JIwwHIfM&t=22s

https://www.youtube.com/watch?v=xd9JIwwHIfM&t=22s


PROJEKTAI / UAB GLOBALITA
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Mes visada pasiruošę padėti, kai reikia pagalbos. Vokietijoje
skubiai atsiradus papildomų darbų projekte - į pagalbą atskubėjo
UAB Globalita vyrai. Pastoliai buvo išardyti per tris naktis.

 ...make it matter



Rampos nuovažų
užsakymas

PROJEKTAI / UAB SIGMARIS PROJECTS
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UAB SIGMARIS
PROJECTS gavo
kartotinį užsakymą iš
kliento dėl rampos
nuovažų gamybos.
Klientas sugrįžo su
analogišku projektu
po 2 metų. Projekto
trukmė - 6 savaitės. 



PROJEKTAI / UAB GLISERIS

Aliuminė katerio
kabina pagal

individualų užsakymą
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UAB GLISERIS tęsia individualaus užsakymo įgyvendinimą -
katerio kabinos gamybą klientui iš Švedijos. Katerio kabinos
gamybą planuojama užbaigti iki vasario mėnesio pabaigos, o
kovo mėnesį užsakovo planuose - Švedijoje vykstanti paroda,
kurioje bus eksponuojamas kateris su Gliserio gaminta atvira
kabina. 



PROJEKTAI / UAB TWIN BOATS, UAB GLISERIS
ALUMINIUM BOATS
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 Kabelių klojimo
platforma

Baigta 90 % kabelių
klojimo platformos
statybos darbų!
Tęsiami elektros
baterijų sujungimo
darbai.
Ši platforma pas klientą
iškeliaus balandžio
mėnesį ir bus
naudojama vidaus
vandenyse Norvegijoje.



KOMANDIRUOTĖS

 URUGVAJUS
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UAB Globalita vienas akcininkų
Vadim Kiseliov 2,5 savaitės
lankėsi Urugvajuje vykdomuose
projektuose, kur buvo įvesta
nauja darbų valdymo ir
darbuotojų motyvavimo sistema.
Visi pakeitimai suderinti su
klientais. 
Ypatingas dėmesys skirtas
komunikacijai su užsakovais.
Derybų metu pavyko suderinti
pilną projekto įgyvendinimo
planą  ir darbų kainos pakėlimą
20%. 

 Team Uruguay
Urugvajuje jaučiamas ypatingas
darbuotojų lojalumas. 
Dėl darbų grafikų pavijimo jie
pasiryžę dirbti ilgiau. Atsidė-
kodama už tai, vadovybė jiems
surengė iškylą gamtoje su
avienos šašlykais ir suteikė
galimybę pasijausti kaip namie.
Urugvajuje dirba visa puokštė
tautybių - turkai, baltarusiai,
azerbaidžaniečiai, kazachai ir
lietuviai. Kartu jie jaučiasi puikiai,
o tai labai svarbu visai įmonių
grupei. 



AZERBAIDŽANAS

KOMANDIRUOTĖS 
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UAB Globalita direktorius
Aurimas Digrevičius lankėsi
Baku, kur 2023 m. sausio mėn.
pradėjo veikti STC AZ - Sigmaris
įmonių grupei priklausanti
Azerbaidžano įmonė. Šioje 
Įmonėje testuojami vamzdynų izoliuotojai ir skardininkai. Sausio
mėnesį testuota daugiau nei 70 darbuotojų.
Ateityje planuojamos ne tik testavimo, bet kvalifikacijos kėlimo
paslaugų teikimas. 



ŠVEDIJA

KOMANDIRUOTĖS 
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Pardavimų vadybininkas Aleksandr Kuzmin ir
projektų vadovas Donatas Pažereckas
aplankė tris klientus Švedijoje įvairiuose
regionuose. Vizitai priartino derybas dar vienu
žingsneliu arčiau bendradarbiavimo sutarčių. 



VOKIETIJA

PARODOS 
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Pardavimų vadybininkas
Aleksandr Kuzmin ir gamybos
vadovas Michail Kobzev
lankėsi  Diuseldorfe vykusioje
parodoje BOOT DUSSELDORF,
kur susitiko su daugybe
potencialių klientų ir tiekėjų.
Pradėtos derybos dėl Gliserio
gaminamų laivų tiekimo
sąlygų.



SUSITIKIMAI SU KLIENTAIS / UOLUS
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Gyvi susitikimai –
neatsiejama
bendradarbiavimo
dalis.
UAB Uolus aplankė
partneriai, su kuriais
bendradarbiavimas
tęsiasi jau keletą metų.
Buvo aptarti esami
projektai ir ateities
perspektyvos.
Nauji metai - nauji
planai! 
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MOKYMAI

 

UAB Globalita pastolių montuotojai
buvo vieni pirmųjų susipažinę su
naująja Layher pastolių montavimo
sistema TWIXBEAM. Ši sistema
ypatingai palengvins darbus naftos
perdirbimo ir chemijos gamyklose,
nes laiko didesnes apkrovas.
Mokymuose buvo suteiktos žinios
apie pritaikymo sritis, lankstumą
modifikuojant, efektyvumą ir
montavimo greitį.

pastolių montavimo
sistema TWIXBEAM

https://www.facebook.com/globalita?__cft__[0]=AZX_quJTdbznjwaKdEvd9xISUp9RAK0FnuROXppZoNSMiNAqDcKgCD-fu5nA2rFlq200nHZCX07jA9zEWFWmlPY9Ik8Yj5FZZoHQ-ttbCwFzQgLVK0T_YCotrBFP2uJI-aGzoaACuJoDgOijIUlwa-g6Y9rD6Ti8wqDr7FAAbAveojdgGS-x1DOLgAcS79qSDIM&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/layher?__cft__[0]=AZX_quJTdbznjwaKdEvd9xISUp9RAK0FnuROXppZoNSMiNAqDcKgCD-fu5nA2rFlq200nHZCX07jA9zEWFWmlPY9Ik8Yj5FZZoHQ-ttbCwFzQgLVK0T_YCotrBFP2uJI-aGzoaACuJoDgOijIUlwa-g6Y9rD6Ti8wqDr7FAAbAveojdgGS-x1DOLgAcS79qSDIM&__tn__=-]K-R


KONFERENCIJOS / MOKYMAI

Konferencija darbo teisė
2023 
Digital Marketing
Update'23 
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Mokymai - Darbuotojų
atranka organizacijoje 

Konsoliduotosios
finansinės atskaitomybės
rengimas
Administracinė kalba ir
jos vartosena
dokumentuose:  teorija ir
praktika 

Konferencijos

Įvairūs mokymaiAČIŪ UŽ
GALIMYBĘ
AUGTI !



MES - DALIS VISUOMENĖS
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Pasiruošimas Šviesų
festivaliui

Aukštis - 10 m
Plotis - 1,21 m
Ilgis - 4,76 m
Atrama - 19 vnt. blokų 

Pastatymo trukmė - 5 val.
      po 1 t

UAB Globalita jau nuo
2018 m. prisideda prie
Klaipėdos šviesų
festivalio organizavimo. 
Šiemet festivalis kiek
kitoks - TVARUMAS ir
EKOLOGIJA tapo jo
pagrindine idėja. UAB
Globalita pasiryžo
pastatyti konstrukciją,
kuri būtų tinkama
saulės baterijoms
montuoti.  
Šios konstrukcijos pastatymas sukėlė daug iššūkių pastolių montuotojams
dėl vėjuotų Klaipėdos orų žiemos metu.

...nes mylime Klaipėdą!
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PRISIJUNGĖ PRIE KOMANDOS

SIGMARIS GROUP - labai
šiuolaikiška ir organizuota
įmonė. Turi konkrečią
struktūrą ir užsibrėžtą
tikslą. Smagu, kad čia
organizuojami mokymai ir
yra skatinimo programos,
kviečiama į renginius.
Linkiu, kad visi komandos
nariai siektų to paties
tikslo. 

Kolegos yra puikūs
ir draugiški. Darbo
užduotys yra
aiškios.

Kolektyvas - draugiškas
ir nuoširdus, visada
pasiruošęs padėti.
Platus darbų spektras
verčia tobulėti patį kaip
darbuotoją ir plečia
akiratį.

Džiaugiuosi prisijungęs prie taip
entuziastingai tikslo siekiančios
komandos. Tikiu, kad kartu
nuversime kalnus! 

Projektų vadovas 
Artūras Teikertas

Projektų vadovas
 Andrej Radionov

Sąmatininkas
Aurimas Kundrotas

Projektų vadovas
 Arūnas Krasauskas

 



+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

