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PROJEKTAI / UAB GLOBALITA
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Naujas partneris
Vokietijoje

Pradėtas bendradarbiavimas su didžiausia pastolių montavimo įmone Vokietijoje.
Naujame projekte, Rūro regione, vienos gamyklos remonto pasiruošimui startavo
vienuolika pastolių montuotojų, kurių darbu Užsakovas yra labai patenkintas bei
pageidauja po poros savaičių padidinti mūsų pastolių montuotojų skaičių objekte.
Nepaisant naujos darbo vietos ir iššūkių, su kuriais tenka susidurti mūsų pastolių
montuotojams - pirmos savaitės rezultatai džiuginantys. Išdirbis viršijo nustatytas normas!

Baigtas izoliacijos
projektas Švedijoje

Inovacijų centre Dalarnos
regione, Švedijoje planuota
tris savaites montuoti
ARMAFLEX izoliaciją. Tačiau
Globalitos darbuotojai viršijo
kliento lūkesčius ir jis davė
papildomų darbų, kad šie
izoliuotojai pabaigtų projektą
iki paskutinių detalių.

Džiaugiamės, kad buvo išpildyti naujo Užsakovo uždaviniai.
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PROJEKTAI / UAB GLOBALITA

UAB GLOBALITA  į projektą Marselyje
Prancūzijoje išvežė papildomų pastolių
nuomai.

Džiugu, kad klientas patenkintas pastolių
kokybe ir logistiniais sprendimais.

Kruizinių laivų 
sezonas - atidarytas

Keturi Globalitos pastolių
montuotojai išvyko vykdyti darbus
kruiziniame laive, kuris kursuoja
maršrutu Barselona - Maljorka -
Marselis. Neišvedant laivo iš
eksploatacijos, bus renovuojami 3
pagrindiniai laivo kaminai, kur mūsų
darbuotojų užduotis yra užtikrinti
saugią prieigą prie renovuojamų
objektų.



PROJEKTAI / UAB UOLUS
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UAB Uolus gavo naują
užsakymą Vokietijoje, kuris
bus įgyvendintas per vienerius
metus. 



PROJEKTAI / UAB GLISERIS, UAB TWIN BOATS

06

UAB Gliseris kateriai
paklausūs ir
Lenkijoje! 

Modifikuotas
GLISERIS Aluminium
Boats kateris GS70C  
po patikrinimo
vandenyje keliaus
užsakovui į Lenkiją.

UAB Twin Boats
pradėjo pirčių
pontonų gamybą  

Pagal sutartį su
Užsakovu iš Latvijos
pradėta gaminti
dvylika pontonų,
kurie skirti pirtims
ant vandens laikyti.
Vieną pirtį,
sveriančią
penkiolika tonų,
laikys keturi
pontonai.



KOMANDIRUOTĖS

07

UAB Uolus direktorius Gediminas Kriaučelis
vizitavo vykdomą projektą Prancūzijoje, Provanso-
Alpių-Žydrojo Kranto regiono ir Ronos deltos
departamento administraciniame centre.
Užsakovui išreiškus norą, kad projektas būtų
pabaigtas 11 dienų anksčiau nei buvo numatyta
suderintame grafike, UAB Uolus priėmė iššūkį bei
operatyviai padidino darbuotojų skaičių iki 50.

Gediminas taip pat aplankė klientą Vakarų
Prancūzijoje, prie Atlanto vandenyno, Vandės
departamento subprefektūroje, su kuriuo
bendradarbiavimas tęsiasi jau penkerius
metus. Aptartas šiuo metu vykdomas laivinių
aliuminio konstrukcijų ant katerių ir jachtų
gamybos projektas bei tolimesnio tęstinio
bendradarbiavimo galimybės.



KOMANDIRUOTĖS

Tarptautinė statybos ir
kasybos įmonių paroda
"Bauma" Miunchene,
Vokietijoje
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Pardavimų ir marketingo padalinio vadovė Justina
Ulberkytė vyko susitikti su užsakovais  Prancūzijoje
ir Italijoje bei apžvelgti einamuosius klausimus dėl
vykdomų projektų, o taip pat inicijuoti
bendradarbiavimą tiek metalo, tiek pastolių
montavimo srityse.

UAB Uolus projektų vadovas Rokas Guobys
prižiūrėjo plieno konstrukcijų gamybą ir
montavimą objekte Italijoje, Ligūrijos regione.
Nors projektas turėjo baigtis dar sausio mėnesį,
tačiau atliekant darbus buvo gauta papildomų
darbų, kuriuos UAB Uolus pavyko atlikti anksčiau
sutarto termino. Klientas liko labai patenkintas
darbų kokybe ir jų įvykdymo greičiu. Tai dar kartelį
įrodė itin aukštą, komandos, atlikusiusios darbus,
kvalifikaciją bei gerus projektų vadovo projekto
valdymo įgūdžius.



Mokymų programos, įgyvendintos vasario mėnesį:

Finansinės atskaitomybės rengimo rekomendacijos už 2022 m. ir naujovės
nuo 2023 m.: PVMĮ, GPMĮ, PMĮ, MAĮ, DK, ABĮ, taršos mokestis

Finansinė atskaitomybė už 2022 m. ir mokesčių pakeitimai 2023 m. 

Sandėlio valdymo ABC 

Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimai nuo 2023-05-01 
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MOKYMAI

Didžiausias įmonės turtas - patikima ir profesionali komanda. Sigmaris Group
įmonių grupėje siekiama suburti motyvuotus, įsitraukusius ir lojalius darbuotojus.
Nuolatinis tobulėjimas yra itin svarbus konkurencinėje kovoje. Visada palaikome
norinčiuosius mokytis ir suteikiame tam galimybes.

Administracijos mokymai



10

Pastolių montuotojų mokymai
mokymų centre Klaipėdoje

MOKYMAI

Vasario mėnesį mokymus baigė 3 grupės:
11, 2 ir 7 asmenys



MES - DALIS VISUOMENĖS

Šviesos instaliacija „Monolitas“ – vienas svarbiausių 2023 m.
Klaipėdos šviesų festivalio projektų, paliečiantis šiuo metu itin
aktualias – energijos taupymo ir tvarumo temas.

„Monolitas“, kurio vertimas galimas ir kaip „šiuolaikinis Dievas“,
atspindi dabartinio pasaulio paradoksus, grindžiamus mūsų
absoliučia priklausomybe nuo energetinių resursų,
šiuolaikinių technologijų, dirbtinio intelekto.

UAB Globalita entuziastingai remia Klaipėdoje vykstančias
kultūrines iniciatyvas ir džiaugiasi galėdama prisidėti prie šios
šviesos instaliacijos kūrimo.

 11

https://www.youtube.com/watch?v=vgXQE4LREF8


+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

