Nr.

1

Metai

2016

Pavadinimas

UAB „Indrastus“

2

2016

UAB „Geometra“

3

2016

VŠĮ „Credibell“

4

2016

UAB „Strefa“

5

2016

UAB "Baltic Home"

Kontaktiniai duomenys

Paslaugos/Prekės/Darbai

Pajuostės pl. 36, LT-36104
Panevėžys, Tel.: +370 45 502
Paslaugos, darbai
335, Faks.: +370 45 502 318, el.p:
indastrus@indastrus.lt

Taikos pr. 88A, LT-51183,
Kaunas, Tel.: 370 657 71999,
Faks.: +370 37 313337, el.p.:
Paslaugos
info@geometra.lt,
www.geometra.lt
Laisvės g. 17-204, Mažeikiai, Tel.:
+370 603 25118, el.p.:
Paslaugos
info@credibell.lt
Šeškinės g. 59a, LT-07159,
Vilnius, Tel.: +370 5 2405613,
Prekės
Faks.: + 370 5 2405611, el.p.:
strefa@strefa.lt, www.strefa.lt

Neries kr. 16, LT-48402, Kaunas,
Tel.:+370 609 98266, el.p.:
info@baltichome.lt,
www.baltichome.lt

7

2017

Respublikos g 63, LT-35159,
Panevėžys, Tel.: 8 687 49 597, (8
Paslaugos, darbai
45) 58 1006, el.p.
panevezys@vzf.lt, www.vzf.lt

8

2017

VšĮ Socialinių projektų
centras

Ukmergės g. 222 Vilnius, Tel.: 8
686 20727, el.p.:
projektai@socprojektai.lt

Parko g. 2, Noriūnai, LT-40395,
Kupiškio raj., Tel.: 8 459 56294, 8
Darbai
698 11971, Faks.: 8 459 56384,
el.p.: info@uabnodama.lt

10

2017

UAB „ROL-automatikas“

11

2017

UAB „Litart“

2017

Advokatų kontora
Sankaitis ir partneriai,
Sankaitis Legal

12

Savanorių pr. 66-320, Kaunas,
el.p.: rolauto1@gmail.com,
www.rol-lift.lt
Neries krantinė 16, LT-48402,
Kaunas, Tel.: 8 37 330107, el.p.:
info@litart.lt, www.litart.lt

Šildymo technika.

Paslaugos, darbai

VĮ Valstybės žemės
fondas Panevėžio
žemėtvarkos ir
geodezijos skyrius

UAB „Nodama“

Teisinės ir mokesčių administravimo
paslaugos.

Dumblo valymo darbai; krūmynų
šalinimo darbai; grunto drenažo darbai;
kasimo ir žemės perstūmos darbai;
griovių kasimo darbai; melioracijos
darbai, pralaidos; įrenginių remontas ir
priežiūra; lietaus vandens vamzdynų
tiesimo darbai, kanalizacijos darbai;
drenažo ir paviršiaus darbai; įvairios
remonto ir priežiūros paslaugos; su
nuotekomis susiję darbai; nuotekų
valymo darbai; nuotekų valymo įrenginių
statybos darbai.

Palangos g. 16, Kėdainiai, Tel.:
+370 689 30970, el.p.
7simboliai@gmail.com

2017

Teikia geodezijos, teritorijų planavimo,
žemės valdos projektų, žemėtvarkos
projektų rengimo bei žemės sklypų ir
statinių kadastrinių matavimų,
batimetrinių matavimų paslaugas.

Paslaugos, prekės

MB „Septyni simboliai“

9

Vidaus ir lauko tinklų projektavimas,
įrenginių iki 110 kV montavimas, elektros
kabelių, oro linijų tiesimas, fizikinių
matavimų atlikimas, vidaus bei lauko
galios ir apšvietimo tinklų montavimas,
kompiuterių tinklų instaliavimas. Atlieka
automatikos, silpnų srovių ir
priešgaisrinės signalizacijos montavimo
darbus, gamina elektrotechninės
paskirties spintas, skydus ir t.t

Programavimo paslaugos, informacinių
sistemų, portalų, programų kūrimas,
tobulinimas ir priežiūra. Baldų gamyba,
stalai, kėdės, spintos ir kt. korpusiniai
baldai. Mokymai, tyrimai, apklausos,
konsultacijos, verslo ir projektų
administravimas, verslo planai.
Kontaktų/skambučių centro paslaugos.

2017

6

Pastabos

Paslaugos

Kadastriniai, geodeziniai matavimai,
žemės sklypų formavimas ir pertvarkymo
projektai, topografinės nuotraukos,
komunikacijų bei inžinerinių statinių
nužymėjimas, išpildomosios nuotraukos
bei kiti su žemės tvarkymu ir taikomąja
geodezija susiję darbai.
Teisė, draudimas, finansai. Apskaita,
auditas.
Melioracijos, aplinkos tvarkymo,
susisiekimo komunikacijų, inžinerinių
tinklų ir kitų statinių statybos,
rekonstrukcijos, remonto bei priežiūros
darbai.

Prekės

Slaugos ir technikos įranga
neįgaliesiems.

Paslaugos

Renginių techninio aptarnavimo bei
renginių organizavimo paslaugos.

Ulonų g. 5, LT-08240, Vilnius, Tel.:
+370 604 32840, +370 676 40408, Paslaugos
el.p.: info@sankaitislegal.lt

Veiklos dokumentų ir sutarčių rengimas,
konsultacijos viešųjų pirkimų, darbo
teisės klausimais, skolų išieškojimas,
atstovavimas teisminiuose, arbitražo
ginčuose, konsultacijos kitais teisiniais
klausimais.

13

14

15

16

17

18

2017

2017

2017

2017

2017

2017

UAB „Factus dominus“

UAB „Aukstata“

Gedimino g. 13, LT-44348,
Kaunas, Tel.: (8 37) 734050, el.p.: Paslaugos
info@factus.lt

Socialinių mokymų ir tyrimų paslaugos:
rinkos ir ekonominiai tyrimai, apklausos
ir statistika; mokslinių tyrimų ir
taikomosios veiklos paslaugos bei
susijusios konsultacinės paslaugos;
švietimo ir mokymo paslaugos.

Dubijos g. 11-19, LT-77145,
Šiauliai, Tel.: +370 687 80783,
Faks.: +370 41 520055, el.p.:
aukstata@aukstata.lt

Paslaugos, darbai

Techninių darbo projektų rengimas;
statybos, remonto, rekonstrukcijos,
kapitalinio remonto, aukštybinių pastatų
remonto ir priežiūros, atnaujinimo
(modernizavimo) darbų vykdymas;
Ekspertizės ir apžiūros paslaugos,
pastatų techninės priežiūros;
Konsultacijų teikimas statybos,
projektavimo, remonto, ekspertizės,
atnaujinimo (modernizavimo), pastatų
techninės priežiūros klausimais.

Darbai

Gyvenamųjų ir gamybinės bei
pramoninės paskirties pastatų statyba;
pastatų griovimas, teritorijų sutvarkymas,
statybinio laužo perdirbimas; Gerbūvio,
susisiekimo komunikacijų – kelių, gatvių
statyba; Įvairių žemės darbų atlikimas –
vandens telkinių kasimas bei valymas,
šlaitų tvarkymas, formavimas, duobių
pamatams kasimas, žvyruotų kelių,
įvairios paskirties privažiavimų ir keliukų
įrengimas, pralaidų, pagrindų pėsčiųjų
takams bei kitokiems keliams įrengimas,
birių krovinių – smėlio, žvyro, juodžemio,
skaldos pardavimas ir atvežimas.

UAB „Alkuras'

Akmenų g. 10, Klaipėda,
Tel./Faks.: 8 460 32097, el.p.:
uabalkuras@gmail.com

UAB „Astekas“

Asteikių k., Kūlupėnų sen.,
Kretingos raj. sav., Tel.: +370 623 Darbai
21059.

UAB „Kelio ženklai“

Geležinkelio g. 28, LT-70482,
Pilviškiai, Vilkaviškio r., Tel.: +370
Prekės
342 67756, +370 342 67728,
Faks.: + 370 342 67644, el.p.:
info@keliozenklai.lt

UAB „Zona Optima“

Pramonės g. 3, LT-15168,
Nemenčinė, Vilniaus raj., Tel.:
+370 5 2381679, +370 5 238
1007, Faks.: +370 5 238 1006,
el.p.: uab@zonaoptima.com,
www.zonaoptima.com

Paslaugos, prekės

Įvairaus sudėtingumo statinių griovimas
ir ardymas; apleistų teritorijų tvarkymas;
statybinio laužo atliekų apdorojimas ir
utilizavimas; įvairūs žemės kasimo
darbai; gerbūvio įrengimas.
Įmonė gamina: kelio ženklus, cinkuotas
atramas, reklaminius, informacinius, ES
paramos stendus, gatvių pavadinimų
lenteles, namų numerius, pėsčiųjų
apsauginius atitvarus, tvoras, turėklus,
apsauginius stulpelius, parkavimo vietų
įrangą, saugaus eismo priemones,
žemės ūkio technikos (traktorių ir
priekabų) valstybinius numerius,
individualios konstrukcijos metalo
gaminius.
Kelio ženklai, gatvės lentelės, namo Nr ir
kiti specialūs individualaus projektavimo
ženklai, aktyvūs LED kelio ženklai,
šviesdėžės; Informaciniai stendai,
žemėlapiai, teritorijų schemos, planai,
kilnojamos informacinės priemonės;
Priešgaisrinės ir darbo saugos plakatai;
Eismo saugumo priemonės;
Plačiaformatė spauda; Gatvių, perėjų,
parkų apšvietimas nuo saulės energijų
baterijų, informaciniai greičio matuokliai;
Mažosios architektūros gaminiai;
Išmaniųjų šviesaforų įrengimas; Metalo
konstrukcijos.

19

2017

20

2017

21

2017

22

2018

23

2019

24

2019

25

2019

26

2019

27

UAB „BIPA“

H. ir O. Minkovskių g. 87, Kaunas,
LT-46222, Tel.: +370 37 390387,
Paslaugos, prekės
Faks.: +370 37 298667, el. p.:
info@bipa.lt, www.bipa.lt

A.Goštauto g. 40B, LT-03163,
Advokato Aivaro Škėmos Vilnius, Tel.: 8 616 13375, 8 655
92131, el. p.:
kontora
aivarasskema@gmail.com
Jovaro g. 2, LT-47193, Kaunas,
Tel.: 8 37 391005, Faks.: 8 37
UAB “TUVLITA“
391010, el.p.: kaunas@tuvlita.lt,
www.tuvlita.lt
Užupių k. 1A, Elektrėnų
savivaldybė, Tel.: +370 617
UAB „Sertifikacija“
00090, el.p.: info@sertifikacija.lt,
www.sertifikacija.lt
Neries kr. 16, LT-48402, Kaunas,
Tel.: 8 37 330107, el.p.:
UAB „Litart“
info@litart.lt, www.litart.lt
Eigulių g. 2, Vilnius, Tel.: 8 612
15002, el. p.:
UAB „Argentavis“
administracija@argentavis.lt
Marvelės g. 48A-2, LT-46208,
Kaunas, Tel.: 8 700 40025, el.p.:
UAB „Pokyčių valdymas“
info@pokyciuvaldymas.lt,
www.pokyciuvaldymas.lt
Kareivių g. 6-402, LT-09117,
UAB „PRIMUM GROUP“
Vilnius, Tel.: 8 647 74460

Įmonė prekiauja saugaus eismo
priemonėmis, metalo konstrukcijomis,
mažosios architektūros elementais,
vaikų žaidimo aikštelėmis, lauko
treniruokliais, produktais skirtais aplinkos
pritaikymui neįgaliesiems, kelių
vertikalaus ir horizontalaus ženklinimo
medžiagomis. Teikia prekiaujamų
produktų derinimo, projektavimo ir
montavimo paslaugas.

Paslaugos

Teisinės paslaugos.

Paslaugos

Vaikų lauko žaidimo aikštelių metinė
kontrolė, vaikų žaidimo įrangos patikra
po įrengimo.

Paslaugos

Vaikų žaidimų aikštelių, patalpų įrangos
ir dangos kontrolė.

Paslaugos

Renginių techninio aptarnavimo bei
renginių organizavimo paslaugos.

Paslaugos

Fizinės saugos paslaugos.

Paslaugos

Švietimo ir mokymo paslaugos, mokymų
ir renginių organizavimas.

Paslaugos

Architektūros ir inžinerinės projektavimo
paslaugos.

2019

Goštauto g. 40B, LT-01112,
3law Miškinis ir partneriai Vilnius, Tel.: +370 5 2053855,
Paslaugos
el.p.: info@3law.eu, www.3law.eu

Teisinio atstovavimo, konsultavimo,
asmens duomenų apsaugos paslaugos.

28

2019

Evaldas Pilipavičius

Tel.: +370 607 34530, el.p.:
konoriklientai@gmail.com,
Paslaugos
www.facebook.com/KonoriKlientai

Mokymai ir konsultacijos asmenų
aptarnavimo kokybės gerinimo
klausimais.

29

2019

UAB „Inseria“

Kaimelio g. 13, Lt-07100, Vilnius,
Tel.: +370 65 230552, el. p.:
tadas@inseria.lt.

Paslaugos, prekės

30

2019

Advokatų kontoros
Sankaitis, Vegys ir
partneriai, Sankaitis
Legal

Kęstučio g. 54-7, LT-08112,
Vilnius, Tel.: +370 604 32840,
el.p.:
justas.sankaitis@sankaitislegal.lt

Audio ir video sprendimų integravimas
(programuojamas elektrinis skambutis,
interaktyvios lentos, interaktyvūs
ekranai).

Paslaugos

Teisinės paslaugos.

Paslaugos, prekės

Paslaugos

31

2019

UAB „Dauksta“

K.Grybausko g. 9, LT-46299,
Kaunas, Tel.: +370 655 40171,
el.p.: mantas@flagmanas.lt,
info@flagmanas.lt,
www.flagmanas.lt

32

2020

MB „Pirkimų partneris“

Tel.: +370 671 28291, el.p.:
k.turcinavicius@gmail.com

33

2020

UAB „Šerifai“

Tel.: +370 381 54289, +370 686
03656, el.p.: raimundas@serifai.lt, Paslaugos
info@serifai.lt, www.serifai.lt

34

2020

Tel.: +370 699 47901, el.p.:
Roko Janausko advokatų
rokas@janauskas.lt,
profesinė bendrija
www.janauskas.lt

Paslaugos

35

2020

Tel.: +370 604 55270, El.p.:
UAB „Sauliaus Remeikos
remeika.pardavimai@gmail.com,
dizaino studija“
www.remeikadesign.com

Paslaugos

36

2020

VŠĮ „We love Lithuania“

Tel.: 8 652 03419, 8 655 75777,
Paslaugos
el.p.: office@welovelithuania.com.

gamina vėliavas ir reklamines vėliavas,
parduoda kotus, kotų laikiklius, kotų
antgalius, vėliavų stovus. Gamina Roll
Up stendus, foto sieneles, trispalves
juosteles, foto drobes su spauda,
pagalvių apmušalus ir marškinėlius su
logotipu ar spauda.
Viešųjų pirkimų konsultacijos ir projektų
valdymo paslaugos.
Saugos tarnyba.
Konsultacijos viešųjų pirkimų procedūrų
klausimais, atstovavimas teismo
ginčuose su tiekėjais, priežiūros
institucijomis (VPT,CVPA, kt.)
Vidaus interjero dizaino projektavimas,
mažosios architektūros ir architektūrinio
projektavimo paslaugos.
Komunikacijos, reklamos, video ir foto
turinio kūrimo paslaugos, informacijos
viešinimo ir sklaidos paslaugos.

37

2020

UAB „Delamode Baltics“

38

2020

Renginiopartneris.lt

39

2020

VšĮ „Renginių fabrikas“

40

2020

UAB „Statybos projektų
valdymo grupė“

41

2020

MB „Tvūkis“

42

2020

IĮ „BN Tekstilė“

43

2020

www.zoomtv.lt

44

2020

UAB „DND talis“

45

2020

UAB „RAIT“

Eigulių g. 2, Vilnius, Tel.: +370 698
50682, el.p.:
Saulius.Sukys@delamodegroup.com, www.delamodebaltics.com
Tel.: +370 602 16017, el.p.:
zygimantas@renginiopartneris.lt,
www.renginiopartneris.lt
J.Jasinskio g. 16C, LT-03163,
Vilnius, Tel.: +370 677 95095,
el.p.: info@showart.lt
S. Stanevičiaus g. 96-70, LT07103, Vilnius, Tel.: +370 5
2751930, +370 682 54542, el.p.:
andrius@statybosgrupe.lt,
info@statybosgrupe.lt,
www.statybosgrupe.lt
Tel.: +370 699 77845 , el.p.:
info@tvukis.lt, www.tvukis.lt
Jotvingių g. 15, LT-62116, Alytus,
Tel.: +370 626 66319, el.p.:
bntekstile1@gmail.com
Tel.: +370 628 17792, el.p.:
info@zoomtv.lt
Savanorių pr. 124B, LT-03153,
Vilnius, Tel.: +370 614 00417,
el.p.: info@talis.lt, www.talis.lt
Švitrigailos g. 11M, Vilnius, Tel.:
+370 5 2691247, el.p.:
info@raitgroup.com,
www.raitgroup.com

Paslaugos

Pervežimo, perkraustymo paslaugos.

Paslaugos

Renginių įrangos nuoma.

Paslaugos

Konferencijų, renginių, miesto švenčių,
koncertų, mugių organizavimo ir projektų
viešinimo paslaugos.

Paslaugos

Statybos darbų valdymo, statybos
bendrųjų ir specialiųjų darbų techninės
priežiūros paslaugos.

Paslaugos
Paslaugos

Paslaugos
Prekės

Paslaugos

Invazinio augalo Sosnovskio barščio
naikinimo paslaugos Lietuvoje.
Užuolaidų, scenos užuolaidų,
romanečių, pertvarų ir staltiesių siuvimo
paslaugos.
Projektų viešas aptarnavimas nuotoliniu
būdu. Konsultacijos filmavimo ir
transliacijų klausimais.
Vienkartinės apsauginės kaukės,
respiratoriai FFP2 bei FFP3, vienkartiniai
kombinezonai.
Rinkos tyrimų paslaugos.
Kompleksiniai profesionalaus įgarsinimo,
apšvietimo, kino, video ir video
konferencijų sprendimai ir jų
įgyvendinimo paslaugos. Garso
perdavimo, automatinės pavojaus
pranešimo, konferencijų sistemų bei
interaktyvių edukacinių sprendimų
diegimas. Prekyba įranga.
Patalpų ir transporto priemonių
dezinfekavimo sprendimai - Italų
gamintojo URFOG rūko dezinfekcinė
sistema PURIFOG+.

46

2020

UAB „Muzikos
ekspresas“

Savanorių pr. 191, LT-02300,
Vilnius, Tel.: 370 5 2402404, el.p.: Paslaugos, prekės
info@mex.lt

47

2020

UAB „Matavimo
technologijos“

Tel.: 8 586 38911, el.p.: info@mtechnologijos.lt

Prekės

48

2020

Kostas Kaminskas

Prekės

KN95 apsauginės veido kaukės.

49

2020

UAB “Tomreta“

Tel.: +370 622 86916, el.p.:
kkamiskas@gmail.com
Tel.: +370 608 22898, el.p.:
uabtomreta@gmail.com,
www.statybaaplinka.lt

Darbai

Statybos darbai.

50

2020

MB „Begalybės kraštas“

51

2020

UAB „Statybos projektų
valdymo grupė“

52

2020

UAB „Slo Lithuania“

53

54

2020

2020

Lvovo g. 13-12, LT-09313, Vilnius,
Tel.: +370 609 89913, el.p.:
Paslaugos, darbai
begalybeskrastas@gmail.com
S.Stanevičiaus 96-70, LT-07103,
Vilnius, Tel.: +370 5 2751930,
+370 682 54542, el.p.:
Paslaugos
info@statybosgrupe.lt,
www.statybosgrupe.lt
Vilkpėdės g. 4, LT-03151, Vilnius,
Tel.: +370 5 2150070, Faks.: +370
5 2150071 ,el.p.:
Prekės
martynas.kulikauskas@slo.lt,
www.slo.lt

Melioracijos griovių priežiūros ir remonto
paslaugos; Šienavimo ir kt. susijusios
paslaugos.
Statybos/renovacijos darbų techninė
priežiūra, statybos valdymo ir kitų su
statybos valdymu susijusių paslaugų
teikimas.
Elektros instaliacijos, elektrotechnikos,
telekomunikacijų, apšvietimo,
atsinaujinančios energetikos produktų
prekyba.

MB „Voltmera“

Taikos g. 48, Kretingalė, LT96330, Klaipėdos r. sav.; Tel.:
Paslaugos
+370 670 64284; el.p.:
info@voltmera.lt, www.voltmera.lt

Elektos projektavimo paslaugos visuose
statiniuose (ypatinguose, neypatinguose
ir nesudėtinguose), šiose projekto
dalyse: elektrotechnikos (iki 10kV),
procesų valdymo ir automatizacijos,
elektroninių ryšių (telekomunikacijų),
apsauginės signalizacijos, gaisro
aptikimo ir signalizavimo.

MB „Pick a story“

Beržų al. 44, Kluonalių k., LT97193 Kretingos r. ; Tel.: +370
673 96342;
el.p.:gintare@pickastory.eu;
http://www.pickastory.eu.

Video paslaugos: reklamos,
dokumentikos bei įmones ir miestus
reprezentuojančių filmų/video kūrimas.

Paslaugos

2020

„Jauna reklama“

Taikos pr. 88A, LT-51183 Kaunas,
Tel.: +370 670 95509; el.p.:
Paslaugos
kuratorius@jaunareklama.lt;
www.jaunareklama.lt

56

2020

VŠĮ Informacijos
technologijų mokymo
centras

K.Donelaičio g. 33, LT-44240,
Kaunas; Tel.: 8 655 72866; el.p.:
info@itmc.lt; mokymai@itmc.lt.

57

2020

UAB „Megaplantas“

Tilžės g. 66b, LT-91108, Klaipėda;
Tel: 8 608 43334; el.p.:
Prekės
info@megaplantas.eu;
www.megaplantas.eu

2020

UAB Ugdymo ir vystymo
grupė

Kareivių g. 19-138, Vilnius; Tel.:
+370 684 60591, +370 609 09905;
Prekės
el.p.: info@sviesoforas.lt;
www.sviesoforas.eu.

59

2020

UAB „Skaitmeninis
krokodilas“

Savanorių pr. 174R, Vilnius; Tel.:
+370 655 68072; el.p.:
aida@skrokodilas.lt;
www.skrokodilas.lt.

Paslaugos

Kalendorių ir kitų spaudinių gamybos
paslaugos.

60

2020

UAB „Fixman LT“

Fizikų g. 14-57 (Verkiai), Vilnius;
Tel.: +370 610 07076; el.p.:
info@fixman.lt; www.fixman.lt.

Paslaugos, prekės

Laisvalaikio erdvių projektavimas, vaikų
žaidimo aikštelių, saugios dangos po
įrenginiais, lauko sporto įrenginių
tiekimas ir montavimo darbai.
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2020

UAB "Statybos projektų
valdymo grupė"

Paslaugos

Statybos darbų techninės priežiūros
paslaugos, statybos ir projektavimo
valdymo paslaugos.
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2020

Upuro.lt

Paslaugos

Internetinių svetainių kūrimas,
atnaujinimas biudžetinėms įstaigoms;
rezervacijų, registracijų, užsakymų
sistemos; skaitmeninė rinkodara.
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2020

UAB "Mokesčių srautas"

Sėlių g. 33, LT-08125, Vilnius,
Tel.: (8 5) 2639922; el.p.:
zita.draksiene@countline.lt;
www.countline.lt

Paslaugos

Įmonė organizuoja auditorinius ir vidinius
mokymus įvairių sričių specialistams nuo apskaitos ir mokesčių iki verslo
augimo konsultacinių seminarų.

2020

UAB ”Inreal Geo”

T.Narbuto g. 5, LT-08105, Vilnius,
Tel.: (8-37) 209090; el.p.:
Paslaugos
agne.subaite@inreal.lt;
www.inreal.lt
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2020

UAB “NAUJIEJI
ŽENKLAI”

Laisvės pr.125, LT-06118, Vilnius,
Tel.: +370 5 2108737, +370
Prekės
65959111; el.p.: tomas@darom.lt;
www.darom.lt; www.goida.lt
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2020

UAB „Traida“

67

2021

UAB „Autrega“

68

2021

UAB „Hans Group“

69

2021

UAB “NORDMED”

70

2021

UAB "Mokesčių srautas"

71

2021

72

2021

55

58

64

S.Stanevičiaus 96-70, LT-07103,
Vilnius; Tel: +370 5 2751930;
el.p.: info@statybosgrupe.lt;
www.statybosgrupe.lt
Kareivių g. 11-B, LT-09109,
Vilnius, Tel.: +370 606 96460;
el.p.: mikulskis@upuro.com;
www.upuro.com/lt

Trinapolio g. 9A-53, LT-08337
Vilnius, Tel: 8 678 43243; El.p.:
info@miestui.lt
Respublikos g. 37, LT-37280,
Panevėžys, Tel.: +37063753161;
el.p.: nfo@autrega.lt;
www.autrega.lt
Parko g. 1A, Avižienių k., LT14198 Vilniaus r.; Tel.:
+37069131699; el.p.:
robertas@biomax.lt
Šviesos g. 3, LT-92317 Klaipėda;
Tel.: +370 606 22895; El. p.:
marijus@nordmed.lt

Paslaugos

Prekės

Internetinių projektų, mobiliųjų aplikacijų
kūrimas.
Profesionalūs mokymai, kursai,
seminarai; mokymų, seminarų
organizavimo paslaugos; knygų,
reklamos maketavimo ir leidybos
paslaugos.
Didmeninė ir mažmeninė prekyba
dekoratyviniais medžiais ir krūmais.
Darželių ir mokyklų baldai; darželių ir
mokyklų edukacinės priemonės ir
erdvės; sporto salių inventorius; lauko
žaidimų aikštelės; lauko baldai;
konferenciniai baldai.

Žemės sklypų, pastatų ir inžinerinių
statinių bei komunikacijų kadastrinių
matavimų, geodezinių matavimų bei
nekilnojamojo turto vertinimo paslaugos
Prekės miesto gyvenamųjų, poilsio,
žaidimų zonų įrengimui: lauko suoliukai,
šiukšliadėžės, lauko gėlinės, atitvėrimo
tvorelės, dviračių laikikliai, vaikų žaidimų
aikštelių įranga ir t.t.
Vaikų žaidimų aikštelės, lauko sporto
įranga, mažosios architektūros
elementai.

Paslaugos

Keleivių vežimo ir kelionių organizavimo
paslaugos

Paslaugos

Nuotekų valymo įranga, jos projektavimo
ir montavimo paslaugos.

Prekės

Medicininės IIR tipo kaukės

Sėlių g. 33, LT-08125, Vilnius,
Tel.: (8 5) 2639922; el.p.:
zita.draksiene@countline.lt;
www.countline.lt

Paslaugos

Įmonė organizuoja auditorinius ir vidinius
mokymus įvairių sričių specialistams nuo apskaitos ir mokesčių iki verslo
augimo konsultacinių seminarų.

MB „Metalusta“

Tel.: 860252614; el.p.:
tomas.kiela91@gmail.com

Darbai, paslaugos, prekės

UAB „Darbų saugos
projektai“

Goštauto g. 8-400, LT-01108,
Vilnius; Tel.: +370 683 18822;
Paslaugos
El.p.: info@dspro.lt; www.dspro.lt

Metalo gaminiai, konstrukcijos ir
suvirinimo darbai
Darbuotojų saugos ir sveikatos,
gaisrinės saugos, civilinės saugos,
profesinės rizikos vertinimo, asmens
duomenų apsaugos, elektros varžų
matavimo paslaugoss, susijusios su
sauga darbe.
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2021

VĮ „Registrų centras“

Lvovo g. 25-101, LT-09320,
Vilnius; Tel.: 863155000,
Paslaugos
el.p.:pardavimai@registrucentras.l
t.
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2021

UAB „VS sistemos“

Chemijos g. 4D, LT-51344,
Kaunas; Tel.: 868757379, el.p.:
info@vssistemos.lt

75

2021

UAB "Geras prekybos
partneris"

76

2021

UAB "SeeNext"

2021

Susisiekimo
komunikacijų ypatingų
statinių ekspertas
LAIMONAS
KRAŠAUSKAS

77

Kauno g. 6, LT- 78103, Šiauliai;
Tel.: +37067299919, el.p.:
pardavimai@gpp.lt; www.gpp.lt
Karaliaus Mindaugo pr. 68 -18,
Kaunas; Tel.: +370 642 90807,
el.p.: projektai@seenext.lt

Tel.: +370 620 59 184; El. p.:
laimkras@gmail.com
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2021

El. p.:
Taikomosios
antropologijos asociacija taikomoji.antropologija@gmail.co
m, www.anthropos.lt
„Anthropos“
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2021

UAB „NEVDA“

80

2021

UAB “NP grupė”

81

2021

UAB “Koslita”

82

2021

VĮ Valstybės žemės
fondas

Prekės, paslaugos.

Prekės

Pakylos, koncertiniai audiniai, apšvietimo
prožektoriai, aliuminio konstrukcijos.

Paslaugos

Rinkos tyrimų ir vidinių mokymų
paslaugos.

Paslaugos

Susisiekimo komunikacijų transporto
statinių (tiltų, viadukų, estakadų, tunelių
ir pralaidų)esančių automobilių keliuose,
gatvėse bei geležinkeliuose ar pėsčiųjų
takuose, tyrimus ir ekspertizės.

Paslaugos

Kokybiniai tyrimai ir duomenų analizė;
akademine teorija bei etnografija grįstas
konsultavimas; dirbtuvių, edukacinių
veiklų, seminarų įvairaus amžiaus
grupėms organizavimas kultūrinėmis ir
socialinėmis temomis.

Savanorių pr. 178F, 03154 Vilnius;
Tel: +37069673390; El. p.:
Paslaugos
simhttp://www.nevda.ltas.salkausk
as@nevda.lt;
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237
Vilnius, El. p.:
Prekės, paslaugos.
info@renginiopartneris.lt,
komercija@renginiopartneris.lt
Pievų g. 9, LT-62175 Alytus; Tel:
+370 686 288; El. p.:
Prekės
info@koslita.lt; www.koslita.eu

Konstitucijos pr. 23-401, LT-08105
Vilnius; Tel.: 8 626 71850; El.p.:
Paslaugos
info@vzf.lt,
raimonda.cejauskiene@vzf.lt

Aušros al. 68, Šiauliai, Tel.:
8-606 10398;
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2021

UAB „Strukta“

8-683 34533; El.p.:

info@strukta.lt;

Statinių, patalpų kadastriniai matavimai;
žemės sklypų kadastriniai matavimai,
topografinės nuotraukos; nekilnojamojo
turto vertinimas; pastato geodezinė
nuotrauka ir komunikacijų išpildomosios
nuotraukos; inžinerinių tinklų geodeziniai
matavimai; inžinerinių statinių
kadastriniai matavimai; žemės sklypų
padalinimo, atidalinimo, sujungimo
projektai; pastatų energinis
sertifikavimas; elektroninis parašas,
elektroninis spaudas, laiko žymos.
Vaizdo stebėjimų, apsaugos
signalizacijų, priešgaisrinių signalizacijų,
vaizdo ir garso telefonspynių, praėjimo
kontrolės įranga ir montavimo
paslaugos.

Informacinė sistema, skirta viešiesiems
pirkimams planuoti, vykdyti ir kontroliuoti,
informacinės sistemos įdiegimas.
Nuomos ir pardavimo paslaugos:
palapinės, angarai, scenos, stalai,
kėdės, šildytuvai, pramoginių žaidimų ir
batutų įranga ir t.t.
Plovimo, valymo, dezinfekavimo, švaros
prekės.
Kompleksinio, teritorijų planavimo,
žemėtvarkos planavimo, žemės sklypų,
patalpų, statinių (pastatų), inžinerinių
statinių kadastrinių matavimų,
topografinių nuotraukų parengimo,
geodezinių (išpildomųjų) nuotraukų
parengimo ir inžinerinių komunikacijų
nužymėjimo ir kitos geodezijos,
topografijos paslaugos.

Paslaugos

Projektavimo, techninės priežiūros, statybos
darbų konsultavimo bei kitos inžinerinės
paslaugos.

Prekės, paslaugos.

Lauko ir vidaus scenos; mobilios scenos;
scenos pakylos; choro pakylos; apsauginių
kabelių takeliai; koncertiniai audiniai,
užuolaidos; biotualetai; koncertiniai
apšvietimo prožektoriai; palapinės.

www.strukta. lt
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2021

UAB „Geras prekybos
partneris“

85

2021

SK ID Solutions Lietuva

86

2021

UAB Kalba.lt

Kauno g. 6a, Šiauliai;
Tel.: +37067299919;
El. p.: pardavimai@gpp.lt;
www.gpp.lt

Konstitucijos pr. 21a, LT-08130
Vilnius; Tel.: +370 617 81304; el.p.:
Paslaugos
viktoras.kamarevcevas@skidsolution
s.eu.
Tel.: 8 694 77 800, el.p.:
Paslaugos
monika.b@kalba.lt

Kavlifikuotų elektroninių laiko žymų teikimo
paslaugos.
Užsienio kalbų kursų/mokymų paslaugos.

