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1.  UAB „ETNA“ Stiklo paketų ir langų gamyba, prekyba. Balkonų stiklinimo sistemos. Konsultavimas 

energijos taupymo klausimais.  

www.etna.lt  

2.  IĮ Statybos firma „SELSA“ Civilinė statyba, sanitarinių ir elektrinių sistemų montavimas.  

www.selsa.lt 

3.  UAB „Bremena“ Energijos taupymo priemonės: šiuolaikinės apšildymo sistemos ir katilai; šiluminės 

energijos apskaita ir reguliavimo prietaisai; pastatų apšiltinimo medžiagos; siurbliai. 

www.bremena.lt  

4.  AB „Klaipėdos apdaila“ SMD, gamyba, prekyba, paslaugos.  

www.klaipedosapdaila.lt  

5.  UAB „Konsolė“ Pastatų statyba ir civiliniai inžineriniai statybos darbai.  
www.konsole.lt  

6.  UAB „Budukai“ Individualių namų statyba, remontas, medienos apdirbimas, stalių gaminiai (durų,  laiptų 

gamyba).  

info@budukai.eu 

7.  UAB „PAMARIO TROBA“ Statyba, statybų organizavimas, konsultavimas. Nekilnojamojo turto prekyba.  

www.pamariotroba.lt 

8.  UAB „SARTĖ“ Nekilnojamojo turto valdymas.  

www.kleta.lt 

9.  UAB „EDRIJA“ Inžinierinių tinklų tiesimas, renovavimas.  

www.edrija.lt 

10.  UAB „BILUKAS“ Didmeninė uždaromosios armatūros prekyba, nekilnojamojo turto nuoma.  

www.bilukas.lt 

11.  UAB „Baltijos marmuras“ Stalviršių, barų, stalų, vonių, palangių, įvairių konfigūracijų kriauklių ir t.t. iš dirbtinio 

akmens gamyba ir pardavimas.  

www.baltijos-marmumas.lt 

12.  UAB  „AIDILA“ Nekilnojamojo turto operacijos: tarpininkavimas, pardavimas, valdymas ir t.t. Turto 

vertinimas, konsultacijos.  

www.aidila.lt 

13.  UAB „BNTP” Nekilnojamo turto operacijos. Nekilnojamo turto vystymas, administravimas, 

investavimas. Nekilnojamo komercinio turto nuoma.  

www.bntp.lt 

14.  UAB „VOJAVA” Statybos darbai, įskaitant specialiuosius profesinius darbus. Architektūros ir inžinerijos 

veikla bei su ja susijusios techninės konsultacijos. Sporto reikmenų gamyba.  
www.vojava.lt 

15.  UAB „Mūsų laikas” Nuosavo nekilnojamo turto nuoma. Nekilnojamo turto vystymo projektai.  

www.musulaikas.lt  

16.  UAB „Memelhaus“ Nekilnojamo turto agentūra. 

www.memelhous.lt  

17.  UAB „Gijoneda“ Nekilnojamo turto paslaugos. www.gijoneda.lt  

18.  UAB „Klaipėdos Doleta“ Statybinių stalių dirbinių gamyba. Didmeninė prekyba. Pastatų statyba. www.doleta.lt  

19.  UAB „Nordus“ Vidaus ir lauko tinklų instaliacijos ir montavimo darbai. Lauko apšvietimo tinklų 

montavimo darbai, apšvietimo stulpų, prožektorių montavimas, pajungimas, 

projektavimas ir remontas. Žaibosaugos ir įžeminimo kontūro montavimo darbai. 

www.nordus.lt  

20.  UAB „Debomi“ Medinių, plastikinių langų eksportas į Skandinavijos šalis bei Didžiąją  Britaniją. 

Plastikinių langų prekyba. Prekyba santechnika. www.debomi.lt  

21.  UAB „Geosmart“ Geodezinė veikla. 

www.geosmart.lt 

22.  UAB "Apastata" Statyba. Metalo konstrukcijos. 

www.apastata.lt 

23.  UAB „Vitės valdos“ Daugiabučių namų administravimas 

www.vites.lt 

24.  UAB „Stamela“ Statyba ir remontas, hidrotechninė statyba, žemių melioracija, medinių langų ir durų 

gamyba, nestandartinių medienos gaminių gamyba ir technikos nuoma, 

medienos apdirbimo paslaugos: pjovimas, džiovinimas. 

www.stamela.lt 
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25.  UAB „BM Service“ Nekilnojamas turtas, automobilių švaros centrai, elektros montavimo darbai, investavimas 

į projektus, elektronikos prietaisų gamyba, eksportas. 

www.bm-service.lt 

26.  UAB „Infrastruktūra LT“ Įvairios paskirties sporto ir kultūros infrastruktūros objektų (arenų, koncertų salių, 

stadionų, baseinų ir kt.) valdymas. 

www.infrastruktura.lt 

27.  UAB „Varos prekyba“ Prekyba medienos gaminiais. 

www.vara.lt 

28.  UAB „VRBT“ Statybinių medžiagų importas, pardavimas, statybų darbai. 

www.vrbt.lt 

29.  UAB "Viremida" Statybos, statybos remonto, statinių restauravimo darbai. 

www.viremidagroup.lt 

30.  UAB „Nikėja“ Logistika, sandėlių ūkio vystymas, sandėliavimo veikla. Pramonės objektų ir pramonės 

infrastruktūros plėtojimas. Nekilnojamo turto valdymas. 

www.nikeja.lt 

31.  UAB "BJK" Nekilnojamo turto valdymas. 

www.kleta.lt 
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