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Užimtumo tarnyba prie 
Lietuvos Respublikos socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos 

2019-05-08 
 
Renginyje dalyvaujančių darbdavių, aukštųjų ir profesinių mokyklų, kitų organizacijų sąrašas 

 

Mokslo ir darbo mugė „Mokykis, dirbk ir 
gyvenk Klaipėdoje“ 
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AB „DFDS Seaways“ Vienas didžiausių keltų linijų operatorių Baltijos 
valstybėse, priklausantis Danijos kompanijai DFDS; 
transportavimo keltais ir pervežimo sausuma 
Europoje paslaugos 

UAB „Baltkonta“ Konteinerinių ir kitų krovinių, įskaitant negabaritinius 
ir sunkiasvorius krovinius, ekspedijavimo „nuo durų 
iki durų“ paslaugos 

UAB „Garant Group“ Vienija 14 įmonių; priežiūros, remonto, kapitalinio 
atnaujinimo paslaugos jūriniam, ofšoriniam, laivų 
statybos sektoriams 

UAB „Limarko jūrų 
agentūra“ 

Krovinių ekspedijavimo, sandėliavimo, laivų 
agentavimo, konteinerių gabenimo ir kitos logistikos 
paslaugos 

UAB „Limarko laivininkystės 
kompanija“ 

Specializuotos refrižeratorinių krovinių ir konteinerių 
transportavimo paslaugos 

UAB „Marlinas“ Jūrininkų įdarbinimo paslaugos; krevečių žvejyba 
Barenco ir Norvegų jūrose 

UAB „Novikontas Group“ Jūrininkų įdarbinimo, jūrininkų mokymų 
organizavimo paslaugos; kruizinių laivų keleivius 
aptarnaujančio personalo, įvairių sričių ir 
kvalifikacijų pramonės darbuotojų rengimas 
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AB „Klaipėdos jūrų krovinių 
kompanija“ (KLASCO) 

Viena didžiausių Rytų Baltijos regiono bei 
didžiausia Klaipėdos jūrų uosto krovos kompanija, 
valdanti 5 specializuotus terminalus; krovinių 
krovos, krovinių sandėliavimo, uosto vilkikų, 
logistikos bei ekspedijavimo paslaugos 

AB „Smiltynės perkėla“ Perkėlimo keltu į Smiltynę ir atgal paslaugos 

LKAB „Klaipėdos Smeltė“ Konteinerių, negabaritinių ir sunkiasvorių įrengimų, 
šaldytos mėsos ir žuvies produkcijos bei įvairių 
pakuotų krovinių krovimo ir sandėliavimo paslaugos 

UAB Klaipėdos konteinerių 
terminalas 

Viena pirmaujančių krovos kompanijų Klaipėdos 
uoste, per metus aptarnaujanti daugiau nei 900 
laivų; tarp klientų – didžiausios pasaulyje laivybos 
linijos, gabenančios konteinerius per Klaipėdos 
uostą 

IT
 UAB „Persė“ Interneto svetainių kūrimo ir administravimo, 

socialinių tinklų administravimo, vizualinių 
sprendimų kūrimo paslaugos 
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 AB „Swedbank“ Bankininkystės ir su ja susijusių veiklų paslaugos 
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UAB „ADR logistika“ Krovinių pervežimo Lietuvoje ir Europoje paslaugos 

UAB „Ridvija“ Keleivių pervežimo Klaipėdos mieste ir 
užsakomaisiais reisais paslaugos 

UAB „Vingės logistika“ Logistikos centras Klaipėdos laisvojoje 
ekonominėje zonoje; krovinių aptarnavimo, 
priežiūros, sandėliavimo paslaugos 

UAB „Vlantana“ Krovinių vežimo, intermodalinių krovinių, 
sandėliavimo paslaugos; vairuotojų mokymų 
centras 
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i UAB Klaipėdos viešbutis 
(AMBERTON) 

Vienas didžiausių lietuviško kapitalo viešbučių 
tinklas Lietuvoje; nuolat dirba apie 130 darbuotojų, 
kuriems sudarytos galimybės siekti karjeros, 
organizuojami mokymai, taikomos motyvuojančios 
darbo sąlygos 
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AB „Grigeo Klaipėda“ Vienai didžiausių popieriaus ir medienos pramonės 
įmonių grupių Baltijos šalyse AB „Grigeo“ 
priklausanti įmonė; korinio užpildo, gofruotojo 
kartono ir pakuotės gamyba 

AB Klaipėdos baldai SBA grupės įmonė, gaminanti serijinius faneruotus, 
natūraliu medžio lukštu dengtus baldus 

AB Klaipėdos mediena Didžiausia VMG įmonė, gaminanti medienos drožlių 
plokštes ir korpusinius baldus 

UAB Hotrema Atlieka įvairius pastolių montavimo bei izoliavimo 
darbus, tokius kaip šiluminės, šalčio bei garsinės 
izoliacijos montavimas, priešgaisrinės izoliacijos 
įrengimas bei su skardinimu susiję darbai Lietuvoje 
ir užsienyje.  

AB Klaipėdos pienas Valgomųjų ledų gamyba („Baltoji varnelė“, „Dione“) 

AB „Vakarų laivų gamykla“ Vienija 19 įmonių; laivų remonto, statybos, uosto 
krovos darbų ir sandėliavimo paslaugos, metalo 
konstrukcijų gamyba, metalo apdirbimas 

UAB „Be-Ge Baltic“ Pramoninis siuvimas, dalinis ir galutinis 
komponentų montavimas pagal klientų užsakymus 
(siuva užvalkalus, aptraukia ir montuoja kėdes, 
sėdynes automobiliams ir kt.) 

UAB „Espersen Lietuva“ Danijos kapitalo žuvies perdirbimo kompanija, 
didžiausia Baltijos menkės produkcijos gamintoja 
Lietuvoje 

UAB „Etna“ Stiklo paketų, plastikinių langų, berėmių balkonų 
konstrukcijų, dekoruoto stiklo elementų gamyba 

UAB „Germanika“ (Šilutė) SBA grupės įmonė, užsiimanti masine korpusinių, 
dekoratyvinėmis plėvelėmis dengtų baldų gamyba 

UAB „Glassbel Baltic“ Viena didžiausių architektūrinio stiklo gamintoja 
pasaulyje, veikianti 29 šalyse 

UAB „ITCC“ Pastolių konstrukcijų montavimo ir demontavimo 
paslaugos, technologinių vamzdynų ir įrenginių 
izoliavimo darbai 



 

 

    

 www.uzt.lt 

 
Užimtumo tarnyba prie 
Lietuvos Respublikos socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos 

UAB „Yazaki Wiring 
Technologies Lietuva“ 

Didžiausia pasaulyje laidų rinkinių automobiliams 
gamintoja, veikianti 46 pasaulio šalyse ir turinti 
306 tūkst. darbuotojų 

UAB „Javinė“ Duonos ir pyrago gaminių kepykla 

UAB Klaipėdos duona Duonos, pyrago, konditerijos gaminių kepykla 

UAB „Neo Group“ PET granulių, skirtų plastikinėms pakuotėms, 
gamyba 

UAB „Retal Baltic“ Įmonių grupės „Retal Industries“, jungiančios 12 
įmonių bei užsiimančios PET granulių ir pakuočių 
gamyba, narė; A-PET plėvelės ir HDPE kamštelių 
buteliams gamyba 

UAB „Sakuona“ (Plikiai) VMG įmonė, gaminanti lovų rėmus ir dugno detales 

UAB saugos tarnyba 
„Argus“ 

Asmens ir turto apsaugos paslaugos; apsaugos 
darbuotojų mokymai  

UAB „Vakarų medienos 
grupė“ (VMG) 

Vienija 7 įmones; didžiausia Lietuvoje medienos ir 
baldų gamybos grupė 
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AB „Barbora“ Maisto ir kitų kasdienių prekių parduotuvė internete; 
prekių pristatymas į namus 

UAB „Lidl Lietuva“ Mažmeninės prekybos parduotuvių tinklas 
Europoje, valdantis apie 10 tūkst. parduotuvių 
28 šalyse 

UAB „Maxima LT“ Didžiausias Baltijos šalių mažmeninės prekybos 
tinklas; šiuo metu Lietuvoje veikia daugiau kaip 230 
„Maxima“ parduotuvių, kuriose apsilanko pusė 
milijono pirkėjų 

UAB „Palink“ Prekybos tinklas, kuriam Lietuvoje šiuo metu 
priklauso daugiau kaip 230 „Iki“ parduotuvių 

UAB „Rimi Lietuva“ Viena didžiausių mažmeninės prekybos įmonių 
Lietuvoje, priklausanti mažmeninės prekybos rinkos 
lyderei Šiaurės šalių regione „ICA Gruppen“ 
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 UAB Klaipėdos baseinas Daugiafunkcinis sveikatingumo centras; 

sveikatingumo procedūrų paslaugos 

VšĮ „Ori senatvė“ Slaugos ir socialinės priežiūros paslaugos namuose 
 
 
 

Aukštosios ir profesinės mokyklos, mokymo centrai 

Klaipėdos Ernesto Galvanausko 
profesinio mokymo centras 

Apdailininkų, stogdengių, baldžių, logistų 
ekspeditorių, motorinių transporto priemonių 
kroviniams vežti vairuotojų, slaugytojų padėdėjų, 
socialinių darbuotojų padėjėjų ir kitos mokymo 
programos 

Klaipėdos laivininkų mokykla Jūreivių, laivų elektrikų, laivo virėjų, logistų 
ekspeditorių, motoristų ir kitos mokymo programos 

Klaipėdos laivų statybos ir remonto 
mokykla 

Suvirintojų, laivų korpusų surinkėjų, laivų elektros ir 
radijo sistemų montuotojų, santechnikų, logistų 
ekspeditorių, elektrikų, metalo apdirbimo staklininkų 
ir kitos mokymo programos 

Klaipėdos paslaugų ir verslo 
mokykla 

Automobilių elektros įrengimų remontininkų, 
automobilių kėbulo remontininkų, automobilių 
mechanikų, suvirintojų, sekretorių, vizualinės 
reklamos gamintojų, JAVA programuotojų, 
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žiniatinklio programuotojų, higieninės kosmetikos 
kosmetikų ir kitos mokymo programos 

Klaipėdos technologijų mokymo 
centras 

Siuvėjų, floristų, grožio specialistų ir kitos mokymo 
programos 

Klaipėdos turizmo mokykla Virėjų, konditerių, pardavėjų ir barmenų, poilsio 
paslaugų agentų, svečių aptarnavimo darbuotojų ir 
kitos mokymo programos 

Klaipėdos valstybinė kolegija Sveikatos mokslų, technologijų verslo studijų 
programos (bendrosios praktikos slauga, burnos 
higiena, kineziterapija, grožio terapija, odontologinė 
priežiūra, socialinis darbas; dietetika; automobilių 
transporto inžinerija, transporto logistika, statybos 
inžinerija, elektros ir automatikos inžinerija, 
informatika, mechanikos inžinerija, maisto 
technologijos; buhalterinė apskaita, finansai, 
logistikos vadyba, ikimokyklinė ir priešmokyklinė 
pedagogika, turizmo verslas, sveikatingumo 
paslaugų vadyba, skaitmeninės rinkodaros 
komunikacija, pradinio ugdymo pedagogika) 

Lietuvos aukštoji jūreivystės 
mokykla 

Laivavedžių, laivų mechanikų, elektromechanikų ir 
kitos mokymo programos 

MB Baltijos technologijų institutas Programavimo, tinklalapių kūrimo, grafinio dizaino ir 
kitos mokymo programos 

MB Makiažo akademija Grimo ir makiažo mokymo programos 

UAB „Achemos“ mokymo centras Darbų saugos, priešgaisrinės saugos kursai; 
kvalifikacijos tobulinimas, darbuotojų mokymai 

UAB „LT respublikos vairavimo 
mokykla“ 

Visų kategorijų vairuotojų mokymas 

UAB Pajūrio vairavimo mokykla Visų kategorijų vairuotojų mokymas 

UAB „SDG“ Keltuvų, krautuvų, metalo konstrukcijų montuotojų, 
CNC staklių operatorių ir kitos mokymo programos 

 
 
 

Socialiniai partneriai 

EURES tinklas (Europos užimtumo 
tarnyba) 

Konsultacijos darbo paieškos ES valstybėse, 
Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje ar Šveicarijoje 
klausimais; informacija apie išvykimui reikalingus 
dokumentus, gyvenimo ir darbo sąlygas užsienio 
šalyse 

Jaunimo darbo centras Konsultacijos 14–29 m. amžiaus jaunimui profesijos 
pasirinkimo, mokymosi, įsidarbinimo klausimais; 
finansinė parama siekiantiems įgyti profesiją, 
daugiau darbo įgūdžių ir patirties, pradėti savo 
verslą 

Lietuvos kariuomenė Konsultacijos apie nuolatinę privalomąją pradinę 
karo tarnybą, profesinę karo tarnybą, savanorių 
karo tarnybą, jaunesniųjų karininkų vadų mokymus, 
studijas Lietuvos karo akademijoje ir kt.  

Užimtumo tarnyba Konsultacijos darbo paieškos, įsidarbinimo, 
profesijos įgijimo, persikvalifikavimo klausimais; 
finansinės paramos įgyti profesiją, tobulinti darbo 
įgūdžius ar steigti naujas darbo vietas galimybės 
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Valstybinė darbo inspekcija Konsultacijos darbo sutarčių, nelegalaus darbo, 
saugos darbe klausimais 

Valstybinė mokesčių inspekcija Konsultacijos verslo pradžios, mokesčių klausimais 

VšĮ „Versli Lietuva“ Konsultacijos verslo kūrimo ir plėtros Lietuvoje 
klausimais 

 
 
 
Renginio partneriai: Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai, Klaipėdos laisvoji 
ekonominė zona, Klaipėdos pramonininkų asociacija 
 
 
 
Daugiau informacijos: 
 
Daiva Kniežienė 
Klaipėdos miesto 2-ojo skyriaus paslaugų darbdaviams konsultantė 
Naikupės g. 27A, Klaipėda 
+370 46 390 783 
daiva.knieziene@uzt.lt 

mailto:milda.jankauskiene@uzt.lt

