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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.  UAB „MK LAIVYBA“ Logistikos paslaugos, biokuro prekyba.   

www.mklaivyba.lt 

4.  UAB „KLAIPĖDOS 

TRANSEKSPEDICIJA” 

Krovinių pervežimo organizavimas, transporto ir  krovinių ekspedijavimo paslaugos. 

Reguliarūs reisai iš/į Švediją, Norvegiją 

www.transekspedicija.com 

5.  VĮ  KLAIPĖDOS VALSTYBINIO 

JŪRŲ UOSTO DIREKCIJA 

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto funkcionavimo užtikrinimas, uosto  techninis-

ekonominis plėtojimas,  uosto struktūrų sąveikos koordinavimas, Klaipėdos valstybinio 

jūrų uosto integravimas į Lietuvos transporto kompleksą. 

www.portofklaipeda.lt 

6.  UAB „KAMINERA“ Geležinkelių transportas. 

www.kaminera.lt 

7.  UAB „JŪRTRANSA“ Laivų agentavimas, krovinių ekspedijavimas. Krovinių pervežimai. 

www.jurtransa.com 

8.  UAB „FORLIKA“ Kitų transporto agentūrų veikla. Krovinio tvarkymas. 

www.forlika.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 HAMILTON” 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 „GOLLNER SPEDITION” Krovinių pervežimas tarptautiniais ir vietiniais maršrutais. 

www.goellner-spedition.lt 

19.  UAB „EUROGA” Krovinių ekspedijavimas geležinkelių transportu ir Klaipėdos uoste, laivų frachtavimas 

ir agentavimas. 

www.euroga.lt 

20.  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 

21.  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 

22.  UAB „PALGARDO KRANAI” Krovinių pakrovimo – iškrovimo darbai. 

www.palgard.com 
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23.  UAB „ICT LOGISTICS” Autopervežimai, ekspedicija, projektai, pervežimai geležinkeliu, pervežimai 

negabaritiniu kroviniu.   

www.ict-as.dk 

24.  UAB „ALL OVERSEAS“ Krovinių tvarkymas, laivų agentavimas. 

agency@alloverseas.lt 

25.  UAB „VELIFERA“ Krovinių tvarkymas bei krovinių kiekio / kokybės nustatymas ir kontrolė. 

www.velifera.com 

26.  UAB „VVES“ Muitinės tarpininkavimas. 

www.vves.lt 

27.  UAB „MUITA“ Muitinės tarpininkas. 

www.muita.lt 

28.  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 

29.  UAB „VEHO Lietuva" Oficialus Daimler AG atstovas Lietuvoje. Prekyba automobiliais, automobilių techninė 

priežiūra ir aptarnavimas, atsarginių detalių prekyba. 

www.mercedes-benz.lt  

30.  UAB „SOLORINA“ Automobilių pardavimas. TOYOTA atstovas. Prekyba atsarginėmis dalimis. Automobilių 

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

www.solorina.lt 

31.  UAB „KLAIPĖDOS TRANSLIT“ Laivų agentavimas, krovinių ekspedijavimas bei šaldytų produktų sandėliavimas. 

www.translit.lt 

32.  UAB „TRANZITO PASLAUGŲ 

CENTRAS“ 

Muitinės tarpininko paslaugos, sandėliavimas, krovos darbai, ekspedicija 

www.tir-service.lt 

33.  UAB „GALAKA“ Ekspedicinė veikla, krovinių gabenimas transportu sausumos keliais. 

www.galaka.eu 

34.  UAB „SHIPS SUPPLY SERVICE” Laivų aprūpinimo paslaugos. 

www.jpsklaipeda.lt  

35.  UAB „INCHCAPE MOTORS” Oficialus Ford, Mazda, Hyundai, Jaguar, Land rover ir Mitsubishi atstovas. Prekyba 

naujais ir naudotais automobiliais, servisas, kėbulų remontas. 
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36.  UAB „CESNOS LOGISTIKA” 

  

Krovinių ekspedijavimas, jūrų transportas, sausumos transportas. Oro transportas, 

muitinės tarpininkų paslaugos, negabaritinių krovinių gabenimas. 

 www.cesnos.lt 

37.  MB „RIZIKOS SPRENDIMŲ 

GRUPĖ“ 

Didmeninė prekyba naftos produktais ir kitomis žaliavomis, logistika, ekspedijavimas, 

žaliavų kainodaros rizikos valdymas. 

 

38.  UAB KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ 

KOMPANIJA „BEGA” 

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

ekspedijavimas ir pilnas logistinis aptarnavimas.  

www.bega.lt  

39.  AB „KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ 

KOMPANIJA” (KLASCO) 

Uosto krovos darbai. Logistikos paslaugos.  

www.klasco.lt  

40.  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  

41.  UAB „KLAIPĖDOS NETAS” Nepriklausomų siurvejerių -ekspertų  paslaugos: visų rūšių krovinių apžiūros, krovinio 

kiekio ir kokybės nustatymas, laivų techninės būklės įvertinimas, avarijų metu pažeistų 

laivų įvertinimas. 

www.klaipedosnetas.lt  

42.  UAB „INSPECTORATE KLAIPĖDA” Krovinio tvarkymas. Gaminių sertifikavimas, gaminių normatyvinių dokumentų 

reikalavimų kontrolė. Medžiagų bandymai ir analizė.  

www.inspectorate.com  

43.  LIETUVOS AUKŠTOJI 

JŪREIVYSTĖS MOKYKLA 

Aukštasis neuniversitetinis mokymas. 

www.lajm.lt  
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44.  UAB „KAMINERA“ Geležinkelių transportas. 

www.kaminera.lt      

45.  UAB „VINGĖS LOGISTIKA“ Turto nuoma, krovinių tvarkymo ir sandėliavimo, saugojimo veikla; muitinės tarpininkų 

veikla; krovinių gabenimo agentų ir ekspeditorių veikla.  

www.vingeslogistika.lt  

46.  UAB „AD REM LEZ“ Logistikos, transportavimo, muitinės tarpininkų pasaugos, sandėliavimas muitinės ir 

distribuciniuose sandėliuose. 

www.adrem.lt/ad_rem_lez_/  

47.  UAB „JAKŲ LOGISTIKA“ Sandėliavimas ir saugojimas, krovinių tvarkymas, muitinės tarpininko paslaugos. 

www.jakulc.lt  

48.  UAB „PROFMARIS“  Logistika, transporto paslaugos. 

www.profmaris.lt  

49.  UAB „NURMINEN MARITIME“ Konteinerinės linijos COSCO SHIPPING LINES atstovavimas Lietuvoje, 

multimodaliniai pervežimai, muitinės formalumai, krova ir sandėliavimas Klaipėdos 

uoste. 

www.nurminen.lt  

50.  UAB „GREEN TRANSPORT“ Krovinių atgabentų laivais, konteineriais bei kitu transportu į Klaipėdos uostą 

tvarkymas, ekspedijavimas, muitinės tarpininko paslaugos. 

www.green.lt  

51.  UAB "PARSEKAS" Užterštų vandenų ir kitų teršalų surinkimas iš laivų valstybinio Klaipėdos jūrų uosto 

akvatorijoje. Vykdo atliekų surinkimą iš kitų gamybinių subjektų, gamyklų ar kitų 

atliekų susidarymo vietų. Dirba su pavojingomis ir nepavojingomis atliekomis. Teikia 

aplinkosauginės apskaitos ir konsultavimo paslaugas. 

www.parsekas.lt  

52.  AB "Limarko laivininkystės 

kompanija" 

Bendrovė specializuojasi pervežimų jūra rinkoje. Kompanija perveža šaldytus, atšaldytus 

ir greitai gendančius krovinius, taip pat sausakrūvius krovinius bei jūrinius konteinerius. 

www.limarko.com 

 

53.  UAB "Autobrava Motors" Automobilių prekyba, servisas, autodalys. 

www.autobravamotors.lt 

54.  UAB "CF&S Lithuania" Transportas ir logistika. 

www.cfs.lt 

55.  UAB "NORDNIX" Šalto sandėliavimo, krovos, logistikos ir administracinių patalpų nuomos paslaugos. 

www.nordnix.eu 

56.  UAB "Gartruda" (OJ CREW) Profesionalios įgulos komplektavimo ir įdarbinimo paslaugos, darbo užmokesčio ir 

užimtumo sprendimai. 

www.ojcrew.com 

57.  UAB "AUTOSIGMA" Nepriklausomas turto ir žalų vertinimas. Vertina kelių ir vidaus vandenų transporto 

priemones, žemės ūkio, miško ūkio, statybinę ir pramoninę techniką ir kitą kilnojamą 

turtą. 

www.nepriklausomi.lt 
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