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1.  UAB "KLASERA" Automobilių aptarnavimas. Viešasis maitinimas. Nuosavo turto išnuomojimas. 

www.klasera.lt 

2.  UAB "Limarko Jūrų Agentūra" Krovinių gabenimo agentų ir ekspeditorių veikla. Muitinės tarpininkų veikla. 

www.limarko.lt 

3.  VĮ  Klaipėdos valstybinio jūrų uosto 

direkcija 

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto funkcionavimo užtikrinimas, uosto  techninis-

ekonominis plėtojimas,  uosto struktūrų sąveikos koordinavimas. 

www.portofklaipeda.lt 

4.  UAB “MK Laivyba” Logistikos paslaugos, biokuro prekyba.   

www.mklaivyba.lt 

5.  UAB “Klaipėdos Transekspedicija” Krovinių pervežimo organizavimas, transporto ir  krovinių ekspedijavimo paslaugos. 

Reguliarūs reisai iš/į Švediją, Norvegiją 

www.transekspedicija.com 

6.  UAB "JŪRTRANSA" Laivų agentavimas, krovinių ekspedijavimas. Krovinių pervežimai. 

www.jurtransa.com 

7.  UAB "FORLIKA" Kitų transporto agentūrų veikla. Krovinio tvarkymas. 

www.forlika.lt 

8.  UAB “Uosto vartai” Kitų transporto agentūrų veikla. Krovinių tvarkymas, laikymas ir sandėliavimas. Krovinių 

vežimas keliais. 

www.uosto.vartai.lt 

9.  UAB “ARIJUS”   Krovinių gabenimas ir ekspedijavimas. Jūrų transportas. Sausumos transportas. Oro 

transportas. Muitinės tarpininkų paslaugos. Dalinių ir generalinių krovinių gabenimas. 

Laivų agentavimas paslaugos. 

www.arijus.lt 

10.  UAB  “SEKARGAS ir KOMPANIJA” Krovinių kiekio ir kokybės kontrolė. 

www.sekargas.lt 

11.  UAB “Ferteksos Transportas” Pagalbinė ir papildoma transporto veikla. Krovinių pervežimo organizavimas. Krovinių 

ekspedicija. 

www.fertex.lt 

12.  UAB “TRANSKONA” Kelių transporto priemonių valstybinė techninė apžiūra, autotechninė ekspertizė. 

www.vta.lt 

13.  UAB “UNITEK” Laivų agentavimo paslaugos, krovinių ekspedijavimo paslaugos. 

www.unitek.lt 

14.  UAB „Baltic Marine Service“ Laivų agentavimas. Krovinių ekspedijavimas. 

www.bms-overseas.com 

15.  UAB “BALTIJOS PERVEŽIMAI” Krovinių ekspedicija jūrų ir sausumos transportu. Laivų agentavimas. 

www.baltic-shipping.lt 

16.  UAB “FORBELA” Krovinių ekspedicija geležinkeliais, dokumentų tvarkymas. Krovinio priežiūra, prekyba. 

www.forbela.lt 

17.  UAB Baltik kontor Klaipėda Nepriklausomų jūrų ekspertų paslaugų teikimas (jūrų ir upių transportas, kroviniai). 

www.bkk.lt 

18.  UAB “Balthana” Transporto paslaugos. Logistika. Ekspedicija. 

www.balthana.lt 

19.  UAB “GOLLNER SPEDITION” Krovinių pervežimas tarptautiniais ir vietiniais maršrutais. 

www.goellner-spedition.lt 

20.  UAB “EUROGA” Krovinių ekspedijavimas geležinkelių transportu ir Klaipėdos uoste, laivų frachtavimas ir 

agentavimas. 

www.euroga.lt 

21.  UAB Centrinis Klaipėdos terminalas Naujame moderniame ro-pax terminale prie naujų dviejų pirso krantinių priimami ro-ro 

laivai. Krantinėse yra reguliuojamos hidraulinės rampos; keleiviams aptarnauti sukurtas 

naujas jūrų stoties kompleksas. Priimami ro-ro, ro-pax, con-ro, kruiziniai ir kiti laivai. 

Galimybė sandėliuoti ratinę techniką ir kitus krovinius atvirame ir uždarame sandėlyje. 

www.ckt.lt 

22.  UAB “JUNGTINĖ EKSPEDICIJA” Krovinių gabenimas laivais, geležinkeliu bei autotransportu; krovinių perkrovimas 

Klaipėdos ir kituose uostuose; -tarpininkavimas muitinėje; optimalių krovinių gabenimo 

maršrutų parinkimas, transporto logistika; krovinių pristatymas nuo durų iki durų; visų 

tipų laivų agentavimas; laivų frachtavimas. 

www.je.lt 
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23.  UAB “PALGARDO KRANAI” Krovinių pakrovimo – iškrovimo darbai. 

www.palgard.com 

24.  UAB “LS grupė” Krovinių pervežimų organizavimas tarptautiniais bei vietiniais maršrutais įvairių 

transportu. 

www.lsgroup.lt 

25.  UAB “ICT Logistics” Autopervežimai, ekspedicija, projektai, pervežimai geležinkeliu, pervežimai negabaritiniu 

kroviniu.   

www.ict-as.dk 

26.  UAB „All Overseas“ Krovinių tvarkymas, laivų agentavimas. 

agency@alloverseas.lt 

27.  UAB „Velifera“ Krovinių tvarkymas bei krovinių kiekio / kokybės nustatymas ir kontrolė. 

www.velifera.com 

28.  UAB „VVES“ Muitinės tarpininkavimas. 

www.vves.lt 

29.  UAB „Muita“ Muitinės tarpininkas. 

www.muita.lt 

30.  UAB „Afalita shipping“ Laivų agentavimo paslaugos. 

www.afalita.com 

31.  UAB „Neologistika“ Krovinių gabenimas automobiliais, muitinės tarpininkai. 

www.neologistika.lt 

32.  UAB „Novadena“ Ekspedijavimo, logistikos paslaugos. 

www.novadena.lt 

33.  UAB „Belintertrans-Lietuva“ Krovinių transportavimo ir ekspedijavimo paslaugos. 

www.belinter.lt 

34.  UAB „Ahlers Klaipėda“ Tarptautinių krovinių ekspedijavimas ir logistika: konteinerių, negabaritinių ir smulkių 

krovinių pervežimai jūra, autotransportu bei geležinkeliu „nuo durų iki durų“, muitinės 

tarpininkų paslaugos bei sandėliavimas. 

www.ahlers.com 

35.  UAB „Silberauto“ Klaipėdos skyrius Oficialus Daimler AG atstovas Lietuvoje. Prekyba automobiliais, automobilių techninė 

priežiūra ir aptarnavimas, atsarginių detalių prekyba. 

www.silberauto.lt 

36.  UAB „Baltic transline“ Klaipėdos 

padalinys 

Tarptautinių krovinių gabenimo ir ekspedijavimo kompanija, teikianti kompleksines 

logistikos paslaugas. Įmonės krovinių pervežimo tinklas yra išplėtotas Vakarų Europoje, 

Baltijos šalyse, Skandinavijos, NVS šalyse. Įmonės klientai yra tiek rinkos lyderiai, tiek 

savo veiklą pradedančios kompanijos. 

www.baltictransline.lt 

37.  UAB „Solorina“ Automobilių pardavimas. TOYOTA atstovas. Prekyba atsarginėmis dalimis. Automobilių 

techninis aptarnavimas ir remontas, kėbulų remontas ir dažymas. Automobilių nuoma. 

www.solorina.lt 

38.  UAB "Monkela" Transportas- logistika. Metalo ir plastiko apdirbimas. Taip pat tekintų ir šlifuotų detalių 

gamyba. 

stasys.beinoris@gmail.com 

39.  UAB "Klaipėdos Translit" Laivų agentavimas, krovinių ekspedijavimas bei šaldytų produktų sandėliavimas. 

www.translit.lt 

40.  UAB "Tranzito paslaugų centras" Muitinės tarpininko paslaugos, sandėliavimas, krovos darbai, ekspedicija 

www.tir-service.lt 

41.  UAB „Galaka“ Ekspedicinė veikla, krovinių gabenimas transportu sausumos keliais. 

www.galaka.eu 
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