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1.  AB „Klaipėdos energetika“ Projektavimo darbai. Elektros energijos perdavimo linijų, skirstyklų ir pastočių 

įrenginiai, elektros instaliacijos ir apšvietimo pramoniniuose, gyvenamuosiuose 

objektuose įrengimas, skirstomųjų įrenginių bandymai ir matavimai.  

www.energetika.lt 

2.  AB „Klaipėdos energija“ Šilumos energijos gamyba ir tiekimas.  

www.klenergija.lt 

3.  AB „Klaipėdos vanduo“ Vandens tiekimas, valymas ir paskirstymas.     

www.vanduo.lt 

4.  AB "Klaipėdos baldai" Gamina ir parduoda įvairios paskirties baldus. 

www.klaipedos-baldai.lt 

5.  AB “Klaipėdos jūrų krovinių 

kompanija” (KLASCO) 

Uosto krovos darbai. Logistikos paslaugos. 

www.klasco.lt 

6.  UAB  "DRUKA" Poligrafinės paslaugos. Leidyba. 

www.druka.lt 

7.  UAB Klaipėdos jūrų krovinių 

kompanija "BEGA" 

Birių, skystų ir pakuotų krovinių perkrovimas, sandėliavimas savo terminaluose, 

ekspedijavimas ir pilnas logistinis aptarnavimas.  

www.bega.lt 

8.  UAB "Klaipėdos laisvosios 

ekonominės zonos valdymo 

bendrovė" 

Nekilnojamo turto plėtra ir valdymas. 

www.fez.lt 

9.  UAB "Švytis" Industrinio parko vystymas. Nekilnojamojo turto nuoma. Neperšlampamų drabužių 

gamyba. 

www.svytis.lt 

10.  UAB “SCT Lubricants” Automobilinių alyvų ir tepalų, automobilių priežiūros priemonių gamyba, prekyba 

automobilių filtrais, stabdžių ant-dėklais ir kitomis atsarginėmis dalimis. 

www.sct.lt 

11.  UAB "ZEELANDIA” Margarino gamyba. 

www.zeelandia.lt 

12.  UAB “Philip Morris Lietuva” Tabako produktų gamyba. 

www.pmi.com 

13.  IĮ S.Jokužio leidykla-spaustuvė Leidyba. Visų rūšių poligrafijos paslaugos. Skaitmeninė spauda. 

www.spaustuve.lt 

14.  Laivų krovos AB 

“Klaipėdos Smeltė” 

Krovinio tvarkymas, laikymas ir sandėliavimas. Nuosavo turto išnuomojimas. 

Geležinkelio transportas. Krovinių vežimas keliais. Elektros gamyba ir 

paskirstymas. Garų ir karšto vandens tiekimas. Ryšiai. Nutekamojo vandens, 

atliekų, šiukšlių apdorojimo, sanitarinė veikla. Jūros ir pakrantės vandens 

transportas. 

www.smelte.lt 

15.  UAB ,,BANGINIS’’ Žvejyba. Didmeninė prekyba žuvimi. 

banginis@zebra.lt 

16.  UAB “Glasvega” Stiklo apdorojimas. Baldų gamyba. 

www.glasvega.lt 

17.  UAB “Vakarų medienos grupė” MDP, baldų ir gaminių iš faneros gamyba. 

www.vakarumg.lt 

18.  UAB “TEREKAS” Plastikinių pakuočių gamyba. Maisto, gėrimų ir tabako apdorojimo mašinų gamyba. 

Didmeninė prekyba už atlyginimą ar pagal sutartį. 

www.terekas.lt 
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19.  UAB “NEO GROUP” Polietileno tereftalato gamyba. 

www.neopet.lt 

20.  AB “Vakarų laivų gamykla” Įmonių administravimas. Laivų remontas. Laivų statyba. Metalo konstrukcijų 

gamyba. Krovos darbai. Techninis tiekimas. Metalo paviršiaus valymas, 

gruntavimas. Laivų agentavimas. Laboratorijos paslaugos. 

www.wsy.lt 

21.  UAB „Plieno SPEKTRAS“ Konvejerių sistemos, įrangos ir įrenginių iš nerūdijančio plieno gamyba. 

www.conveyors.lt 

22.  UAB „Klaipėdos regiono atliekų 

tvarkymo centras“ 

Nepavojingų atliekų tvarkymas ir šalinimas, sandėliavimas, apdorojimas, 

perdirbimas ir prekyba jomis, komunalinių atliekų tvarkymas, komunalinių atliekų 

sąvartynų bei kitų tvarkymo objektų statybos plėtimo ir modernizavimo, saugaus jų 

eksploatavimo užtikrinimas. 

www.kratc.lt 

23.  UAB „Geralda“ Vėlinių bei lauko žvakių gamyba. 

www.geralda.lt/ 

24.  UAB „My Land Lt“ Pašarų žirgams gamyba. 

www.myland.lt 

25.  UAB Klasmann-Deilmann Šilutė Durpių gavyba ir durpių substratų gamyba. 

www.klasmann-deilmann.com 

26.  UAB „Espersen Klaipeda“  Žuvies produktų gamyba ir pardavimas. 

www.espersen.com 

27.  UAB „Ailena“ Pakavimo medžiagų prekyba, tiekimas ir gamyba. 

www.ailena.lt 

28.  UAB „Techvitas“ Pramoninis tiekimas – atsarginių ir komplektuojančių detalių tiekimas pramonės 

įmonėms. 

www.techvitas.lt 

29.  AB „Klaipėdos nafta“ Naftos terminalo veikla. 

www.oil.lt 

30.  UAB "ANI plast" Plastikinės santechnikos gamyba. 

www.aniplast.net 

31.  UAB „Stelga“ Pramonės įrengimų, technologinių linijų ir nestandartinių metalo konstrukcijų 

projektavimas, gamyba, montavimas, priežiūra. 

www.stelga.eu 

32.  UAB “Lansmeta” Standartinių ir nestandartinių gaminių iš aliuminio, nerūdijančio ir juodojo plieno 

gamyba. 

www.lansmeta.lt 

 

33.  UAB "KEVIJA" Plieno, nerūdijančio plieno, aliuminio detalių įrenginių gamyba. Tekinimo, 

frezavimo darbai, pramonės įrenginių remontas. Vandens gręžinių, geoterminiam 

šildymui skirtų gręžinių gręžimas ir įrengimas, siurblių montavimas, remontas . 

www.kevija.lt 

 

34.  UAB „Karpis“  UAB "Karpis" valdo UAB "Marijampolės pieno konservai", UAB "Lukšių pieninė". 

www.milk.lt 

 

35.  UAB "Baltic Technical & 

Technological Solutions" 

Gamyba iš metalo: laivų remontas ir statyba. 

www.btts.lt 
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36.  UAB "VISRUPOS SERVISAS" Aukšto slėgio hidraulinių siurblių, hidraulinių motorų, hidraulinių cilindrų tiekimas 

ir remontas. 

www.visruposservisas.lt 

37.  UAB "PASSER SIDC Group" Valdymo ir marketingo paslaugos įmonių grupei. 

www.passer-sidc.com 

38.  UAB „Roshen Nord“ Didmeninė ir mažmeninė prekyba maisto prekėmis; konditerijos, duonos gaminių 

bei kitų maisto produktų gamyba; komiso, marketingo ir kitos tarpininkavimo 

paslaugos. 

www.roshen.lt 

39.  UAB "Runiva" Įrangos gamyba iš spalvotųjų metalų. 

www.engineeringnextstep.com 

40.  UAB "Medidėja" Medinių ruošinių, gaminių gamyba bei įvairių stilių baldų gamyba. 

www.medideja.lt 

41.  UAB „Kretingos vandenys“ Geriamojo vandens gamyba, tiekimas, nuotekų surinkimas ir valymas 

www.kretingosvandenys.lt 

42.  UAB „Mes Service LT“ Laivų triumo dangčių remontas. Laivų kėlimo įrangos remontas ir priežiūra. Laivų 

švartavimosi įrangos remontas ir priežiūra. Laivų hidraulinių mazgų remontas ir jų 

modernizavimas. Metalo konstrukcijų gamyba. 

www.messervice.lt 

43.  UAB „Lagneta“ Vielos produktų gamyba. 

www.lagneta.lt 

44.  UAB „Babruna“ Pagrindinė veikla: padėklų gamyba po visą pasaulį. Kita veikla: biokuro gamyba 

Lietuvoje. 

www.babruna.lt 

45.  UAB „Viltauta“ Žaliuzių, roletų, tinklelių nuo uodų, markizių, užuolaidų, romanečių gamyba, 

montavimas ir remontas. 

www.zaliuzesroletai.lt 

46.  UAB "Amekus service" Prekyba, tarpininkavimas, konsultavimas. 

www.amekus.eu 

47.  UAB "TOPAS LT" Pašarų gamybos įrengimų gamyba. 

www.boilieroller.com 

48.  UAB "Z.I.M. way" Lininių ir odinių gaminių gamyba ir eksportas. 

www.epiclinen.com 

49.  UAB "NOFIR" Senų, netinkamų naudojimui žvejybinių ir žuvų fermų tinklų surinkimas, ardymas ir 

pardavimas perdirbėjams. 

www.nofir.no 

50.  UAB "AKAI" Baldai, miegamojo ir virtuvės baldai - mažmeninė, didmeninė prekyba ir gamyba. 

Stumdomų durų sistemos ir servisas. Nestandartinių baldų gamyba. 

www.koposbaldai.lt 

51.  UAB "SKIRMANTERA" Hidraulinių sistemų remontas, gamyba, prekyba. Hidraulinių antstatų montavimas. 

Atliekų konteinerių, presų pardavimas. 

www.skirmantera.lt 

52.  UAB "BROLENTA" Medienos gaminiai ir apdirbimas. 

www.brolenta.com 
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