
KKllaaiippėėddooss  pprreekkyybbooss,,  pprraammoonnėėss  iirr  aammaattųų  rrūūmmaaii  

SSTTAATTYYBBŲŲ  KKOOMMIITTEETTAASS  

  
2023-01-05  

www.kcci.lt  1 

 

 

Eil. 

Nr. 

 

Įmonės pavadinimas 

 

Veikla 

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

www.pamariotroba.lt 

7.  UAB „SARTĖ“ Nekilnojamojo turto valdymas.  

www.kleta.lt 

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

www.bilukas.lt 

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

akmens gamyba ir pardavimas.  

www.baltijos-marmumas.lt 

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

vertinimas, konsultacijos.  

www.aidila.lt 

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

investavimas. Nekilnojamo komercinio turto nuoma.  

www.bntp.lt 

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

www.musulaikas.lt  

13.  UAB „Memelhaus“ Nekilnojamo turto agentūra. 

www.memelhous.lt  

14.  UAB „Gijoneda“ Nekilnojamo turto paslaugos. 

www.gijoneda.lt  

15.  UAB „Klaipėdos Doleta“ Statybinių stalių dirbinių gamyba. Didmeninė prekyba. Pastatų statyba.  

www.doleta.lt  

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

Plastikinių langų prekyba. Prekyba santechnika.  

www.debomi.lt  

17.  UAB „Geosmart“ Geodezinė veikla. 

www.geosmart.lt 

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

stadionų, baseinų ir kt.) valdymas. 

www.infrastruktura.lt 

19.  UAB „Stemma Group” Logistika, sandėlių ūkio vystymas, sandėliavimo veikla. Pramonės objektų ir pramonės 

infrastruktūros plėtojimas. Nekilnojamo turto valdymas. 

www.stemma.lt 
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20.  Mindaugas Laučys Statybos sąmatų rengimas, statybos technologijos projektų rengimas, programinės 

įrangos kūrimas ir prekyba. 

www.samatele.lt 

21.  UAB „GLOBALITA“ Pastolių montavimo darbai, techninės izoliacijos darbai. 

www.globalita.lt 

22.  UAB „VIEŠVĖ“ Medinių sodo namelių, karkasinių namų jų elementų bei kitų surenkamų konstrukcijų 

gamyba. Klijuotos medienos gamyba, baldų ir jų detalių gamyba. 

www.viesve.com 

23.  UAB „PINUS LT“ Medienos importas, medienos eksportas, medienos gaminiai, konsultacinės paslaugos. 

www.pinus.lt 

24.  UAB „LEMERIS“ Statyba, gamyba, kita komercinė ūkinė veikla. 

25.  UAB „AKMENS MENAS“ Paminklai ir kiti akmens gaminiai (antkapiai, dengimo plokštės, skalda, interjero ir 

eksterjero detalės). 

www.akmensmenas.lt 

26.  UAB „EKO-L“ Inžinierinių tinklų statyba, nuotekų valymo įrenginių statyba, gamyba ir pardavimas, 

vamzdynų atnaujinimas betranšijiniais ir įprastiniais metodais. 

www.eko-l.lt 

27.  UAB "SINERGIJOS 

PROJEKTAI" 

Kompiuterizuotų informacinių sistemų kūrimas, valdymo konsultavimo veikla, statybos 

užbaigimas. 

www.sinergijosprojektai.lt 

28.  UAB "GENSERA" Lauko inžinierinių tinklų statyba. 

www.gensera.lt 

29.  UAB „AKMAS“ Fasadinių pastolių ir bokštelių nuoma ir pardavimas. 

www.akmas.lt 

30.  UAB „PAMARIO NT“ Tarpininkavimas perkant - parduodant, nuomojant nekilnojamą turtą. 

www.pamario-nt.lt 

31.  UAB „Technikos uostas“ Statybinės technikos pardavimas, remontas, nuoma. 

www.bobcat.lt 

32.  UAB „BJK“ Nekilnojamojo turto valdymas. 

www.kleta.lt 

33.  UAB „EKENEX“ Medienos importas ir eksportas. 

www.ekenex.com 

34.  UAB „Pajūrio medis LT“ Medienos pjovimas, obliavimas, klijavimas, gręžimas, impregnavimas, džiovinimas, 

vasarnamių namelių, įrankinių namelių, tvorų, terasų gamyba. Eksportas. 

35.  UAB „TEREBRO“ Lauko inžinerinių tinklų statyba, rekonstrukcija, betranšėjų technologijų inžinieriniai 

tinklai, kelio darbai, vamzdynų TV diagnostika, geležinkelio projektų įgyvendinimas. 

www.terebro.lt 

36.  UAB „Programa statybai“ Statybos verslo administravimas. 

www.programastatybai.lt 

37.  UAB „Edmasta“ Pramoninės dujų stebėsenos sistemos, KNX protingo namo, vaizdo stebėjimo, patalpų 

apsaugos bei priešgaisrinės sistemos įrengimas, priežiūra, projektas ir servisas. 

www.edmasta.lt 

38.  UAB „LITBAU“ Metalo konstrukcijų ir jų dalių gamyba, įvairių tipų laivų remontas ir techninė priežiūra, 

pastatų remontas, restauravimas ir rekonstravimas, mechaninis apdirbimas. 

www.litbau.com 

39.  MB „Aleksandro Projektai“ Aukštalipių paslaugos, pramonės įrengimai, tyrimai ir ekspertizės. 

www.alprojects.eu 

40.  UAB „Pirtys ir ne tik“ Mediena ir jos gaminiai. 

www.uabpirtysirnetik.business.site 
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41.  UAB „BROLENTA“ Medienos gaminiai ir apdirbimas. 

www.brolenta.com 

42.  UAB „ECOMAS“ Inžinieriniai tinklai, statybos, vienas didžiausių šviestuvų ir apšvietimo sprendimų kūrėjų 

Lietuvoje. 

www.ecomas.lt 

43.  MB „NT Erdvės“ Statyba. 

44.  UAB „VOJAVA“ Architektūros ir inžinerijos veikla bei su ja susijusios techninės konsultacijos. 

Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba. Poilsio ir sporto įrangos prekyba, nuoma. 

www.vojava.lt 

45.  MB „Kasiukai“ Kadastriniai ir geodeziniai matavimai, pastatų ir statinių pridavimas, konsultacijos. 

www.priduodunama.lt 
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