
KKllaaiippėėddooss  pprreekkyybbooss,,  pprraammoonnėėss  iirr  aammaattųų  rrūūmmaaii  

PPRRAAMMOONNĖĖSS  KKOOMMIITTEETTAASS  
  

2020-09-11  

www.kcci.lt  1 

 

 

Nr 

 

Įmonės pavadinimas 

 

Veikla 

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.  UAB  „DRUKA“ Poligrafinės paslaugos. Leidyba. 

www.druka.lt 

6.  UAB „KLAIPĖDOS 

LAISVOSIOS EKONOMINĖS 

ZONOS VALDYMO 

BENDROVĖ“ 

Nekilnojamo turto plėtra ir valdymas. 

www.fez.lt 

 

7.  UAB PREKYBOS NAMAI 

„WALDIS“ 

Cheminių produktų didmeninė prekyba. Dujų gamyba. 

www.waldis.lt 

8.  UAB „ŠVYTIS“ Industrinio parko vystymas. Nekilnojamojo turto nuoma. Neperšlampamų drabužių 

gamyba. 

www.svytis.lt 

9.  UAB „SCT LUBRICANTS“ Automobilinių alyvų ir tepalų, automobilių priežiūros priemonių gamyba, prekyba 

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

www.sct.lt 

10.  UAB „ZEELANDIA” Margarino gamyba. 

www.zeelandia.lt 

11.  UAB „PHILIP MORRIS 

LIETUVA“ 

Tabako produktų gamyba. 

www.pmi.com 

 

12.  IĮ S.JOKUŽIO LEIDYKLA-

SPAUSTUVĖ 

Leidyba. Visų rūšių poligrafijos paslaugos. Skaitmeninė spauda. 

www.spaustuve.lt 

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

 

14.  UAB „GLASVEGA” Stiklo apdorojimas. Baldų gamyba. 

www.glasvega.lt 

15.  UAB „VAKARŲ MEDIENOS 

GRUPĖ” 

MDP, baldų ir gaminių iš faneros gamyba. 

www.vakarumg.lt 

16.  UAB „TEREKAS” Plastikinių pakuočių gamyba. Maisto, gėrimų ir tabako apdorojimo mašinų gamyba. 

Didmeninė prekyba už atlyginimą ar pagal sutartį. 

www.terekas.lt 

17.  UAB „NEO GROUP” Polietileno tereftalato gamyba. 

www.neopet.lt 

18.  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 

19.  UAB „PLIENO SPEKTRAS“ Konvejerių sistemos, įrangos ir įrenginių iš nerūdijančio plieno gamyba. 

www.conveyors.lt 

20.  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 

21.  UAB „ESPERSEN LIETUVA“ Žuvies produktų gamyba ir pardavimas. 

www.espersen.com  

22.  UAB „GERALDA“ Vėlinių bei lauko žvakių gamyba. 

www.geralda.lt  

http://www.kcci.lt/
http://www.energetika.lt/
http://www.klenergija.lt/
http://www.vanduo.lt/
http://www.klaipedos-baldai.lt/
http://www.druka.lt/
http://www.fez.lt/
http://www.waldis.lt/
http://www.svytis.lt/
http://www.sct.lt/
http://www.zeelandia.lt/
http://www.pmi.com/
http://www.spaustuve.lt/
http://www.glasvega.lt/
http://www.vakarumg.lt/
http://www.terekas.lt/
http://www.neopet.lt/
http://www.wsy.lt/
http://www.conveyors.lt/
http://www.kratc.lt/
http://www.espersen.com/
http://www.geralda.lt/


KKllaaiippėėddooss  pprreekkyybbooss,,  pprraammoonnėėss  iirr  aammaattųų  rrūūmmaaii  

PPRRAAMMOONNĖĖSS  KKOOMMIITTEETTAASS  
  

2020-09-11  

www.kcci.lt  2 

 

 

Nr 

 

Įmonės pavadinimas 

 

Veikla 

23.  UAB „MY LAND LT“ Pašarų žirgams gamyba. 

www.myland.lt 

24.  UAB „KLASMANN-

DEILMANN“ ŠILUTĖ 

Durpių gavyba ir durpių substratų gamyba. 

www.klasmann-deilmann.com 

25.  UAB „ŠVYTURYS-UTENOS 

ALUS“ 

Alaus gamyba ir realizacija. 

www.svyturys.lt 

26.  RESEARCH AND 

PRODUCTION COMPANY 

„MELT WATER“, UAB 

Geriamo vandens gamyba, pagal ledynų formavimosi ir tirpimo gamtoje principą. 

www.meltwateroriginal.eu 

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 „TOTOCHEMICAL“ Polimerų gamyba. 

www.uabtotochemical.eu/lt-lt/ 

32.  UAB „STELGA“ Pramonės įrengimų, technologinių linijų ir nestandartinių metalo kontrukcijų 

projektavimas, gamyba, montavimas, priežiūra. 

www.stelga.eu 

33.  UAB „AUTADA“ Viršutinių drabužių siuvimas. Trikotažo gaminių siuvimas. Apatinių drabužių vyrams, 

moterims ir vaikams iš austinių megztinių ar nertinių medžiagų, nėrinių ir kt. siuvimas. 

www.autada.lt 

34.  UAB „BALTIC TECHNICAL & 

TECHNOLOGICAL 

SOLUTIONS“ 

Gamyba iš metalo: laivų remontas ir statyba. 

www.btts.lt 

 

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

gamyba; Klijuotos medienos gamyba; Baldų, bei baldų detalių gamyba. 

www.viesve.com  

36.  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 

37.  UAB „INTERMARINAS“ Gamyba, Apdaila, Prekyba. 

www.intermarine.lt 

38.  UAB „VAKARŲ INDUSTRINĖ 

GRUPĖ“ 

Industrinių objektų statyba, specialistų mokymo paslaugos, didmeninė prekyba biokuru, 

krovos darbai Klaipėdos uoste. 

www.wig.lt 

39.  UAB „KARPIS“ Ekspedijavimo paslaugos. 

www.karpis.lt  

40.  UAB „LANSMETA” Standartinių ir nestandartinių gaminių iš aliuminio, nerūdijančio ir juodojo plieno 

gamyba.  

www.lansmeta.lt  

41.  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  

42.  UAB „UOLUS“ Metalo konstrukcijų surinkimo bei suvirinimo darbai, vamzdžių surinkimas ir 

suvirinimas, montavimo darbai laivų statybos / laivų remonto industrijos šakose. 

www.uolus.lt  

43.  UAB „VISRUPOS SERVISAS“ Aukšto slėgio hidraulinių siurblių, hidraulinių motorų, hidraulinių cilindrų tiekimas ir 

remontas.  

www.visruposservisas.lt  
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44.  UAB "Vilnis ir Baltijos Gintarai" Gintaro dirbinių (suvenyrų, papuošalų, reprezentacinių dovanų) gamyba ir pardavimas. 

Gintaro terapijos produktų gamyba ir pardavimas. Siuvimo paslaugos iš užsakovo 

audinio.  

www.gintarassveikatai.lt  

45.  UAB "EKENEX" Medienos importas ir eksportas. 

www.ekenex.com  

46.  UAB "ALKENA" Virtuvės baldų bei lieto akmens stalviršių gamyba pagal individualius užsakymus. Taip 

pat gaminame spintas, vonios, svetainės, vaikų kambarius ir prieškambario baldus. 

www.virtuvinis.lt  

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

www.passer-sidc.com  

48.  AB „GRIGEO KLAIPĖDA“ Įmonė gamina žaliavą gofruotojo kartono gamybai - testlainerį (lygių sluoksnių kartoną) 

ir fliutingą (gofruoti skirtą popierių ir korinio užpildo žaliavą) bei kartoninį korinį 

užpildą. 

www.grigeo.lt  

49.  UAB "VILANUS"  Baldų prekyba. Interaktyvių sprendimų mokymo įstaigoms prekyba 

www.vilanus.lt  
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