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APIE UAB „IREMAS“
UAB „IREMAS“ įkurta 1998 metais, reorgani-
zavus AB „ACHEMA“ remonto tarnybas. Įmonės  
šaknys siekia giliau: iki 1998 metų dirbome kaip 
AB „ACHEMA“ aptarnaujantis padalinys. Per 
tuos metus įgijome didelę patirtį montuodami 
ir remontuodami vienos stambiausių Lietuvoje 
chemijos pramonės įmonės įrenginius. Jau virš 20 
metų savarankiškai teikiame paslaugas stambiau-
sioms Lietuvos pramonės įmonėms: AB „ORLEN 
LIETUVA“, AB „ACHEMA“, AB „KLASCO“.

UAB „IREMAS“ priklauso vienam didžiausių Lie-
tuvos Respublikos koncernų „ACHEMOS GRUPĖ“.

2003 metų liepos 1 dieną baigta įmonės reorga-
nizacija. Iki tol savarankiškai veikusios bendro-
vės: UAB „LETENERGA“, UAB „ELETESTA“ tapo UAB 
„IREMAS“ sudėtine dalimi – filialu „Letenerga“,  

o UAB „METALŲ BANDYMO LABORATORIJA“ –  
UAB „IREMAS“ padaliniu „Metalų bandymų labo-
ratorija“.

2007 metų birželio 4 dieną juridinių asmenų 
registre įregistruotas Panevėžio filialas, kurio 
pagrindinė veikla – nestandartinių įrenginių 
gamyba.

2015 metų gegužės 25 dieną juridinių asmenų 
registre įregistruotas filialas PROJEKTŲ CENTRAS, 
kurio pagrindinė veikla – projektavimas ir tech-
ninė priežiūra. 

UAB „IREMAS“ – tai viena stambiausių pramonės 
įrengimų gamybos, projektavimo, montavimo ir 
remonto paslaugas teikiančių įmonių Lietuvoje. 
Šiuo metu bendrovėje dirba virš 550 darbuotojų. 
Per ilgus veiklos metus įmonė išugdė bei sukon-

centravo kvalifikuotus, techniškai išprususius dar-
buotojus. 2009 metais įmonėje įdiegta integruota 
kokybės, aplinkos, darbuotojų saugos ir sveikatos 
vadybos sistema pagal standartų ISO 9001, ISO 
14001 ir OHSAS 18001 reikalavimus. Taigi  UAB 
„IREMAS“ visokeriopai užtikrina atliekamų dar-
bų kokybę, ekologiškai švarią aplinką, bei kurtų 
ir palaikytų saugią ir sveiką darbo aplinką teikiant 
paslaugas.

Įvertinant ilgametę patirtį šiuo metu esame viena 
iš pajėgiausių ir patikimiausių pramonės įrenginių 
montavimo ir remonto paslaugas tiekiančių įmo-
nių Lietuvos Respublikoje.

Visiems vykdomiems darbams įmonė turi kvalifi-
kuotą personalą, įrangą, technologijas, reikiamus 
leidimus ir licencijas.





– užtikrinti aukščiausią 
įmanomą teikiamų 
paslaugų kokybę, 
tausojant supančią 
aplinką ir suteikiant 
saugias ir sveikas  
darbo sąlygas.

– būti atviru, sąžiningu 
ir inovatyviu partneriu 
darbuotojams ir 
klientams.

ĮMONĖS MISIJA ĮMONĖS VIZIJA



RINKOS

Pagrindinės eksporto rinkos – 
Danija, Norvegija, Prancūzija  

Suomija, Švedija, Vokietija 

Eksportas:  20 %

Lietuva:  80 %



IV. Elektros įrenginių 
remonto, aptarnavimo 
ir įrengimo darbai

II. Metalo apdirbimas, 
užsakomoji gamyba

V. Projektavimo darbai

III. Uosto krovos 
įrenginių remonto, 
aptarnavimo ir 
montavimo darbai

VI. Ardomieji 
/ neardomieji 
bandymai, suvirinimo 
darbų priežiūra

VEIKLOS SRITYS

I. Pramonės įmonių 
remonto, aptarnavimo 
ir montavimo darbai



I. PRAMONĖS ĮMONIŲ REMONTO,  
APTARNAVIMO IR MONTAVIMO DARBAI

Remonto mechaninis 
cechas (RMC)

Įvairūs metalo apdirbimo darbai pagal 
užsakovo pateiktus brėžinius:

 – Tekinimas
 – Ištekinimas
 – Frezavimas
 – Drožimas
 – Gręžimas
 – Šlifavimas
 – Krumplių frezavimas ir drožimas
 – Profilių valcavimas



 – vamzdynai
 – kėlimo technika (autokranai, autokeltuvai, miško technika)
 – slėginiai indai
 – šilumokaičiai
 – katilai
 – pramoniniai įrenginiai
 – slydimo guoliai (apliejant juos babitu); 
 – geležinkelio transporto mašinos ir jų elementai
 – vamzdynų uždaromoji armatūra (sklendės, ventiliai, 

saugos ir reguliuojantys vožtuvai – slėgis iki 320 bar)

 – grūdinimas
 – įanglinimas
 – azotavimas

Terminio ir termocheminio apdirbimo 
darbai kamerinėse ir šachtinėse 
krosnyse (iki 2000 mm ilgio):

Detalių terminis apdirbimas aukšto 
dažnio srovėmis

Detalių iki 2000 mm ilgio 
chromavimas

 – slėginiai indai
 – įvairios detalės ir mazgai pramonės įrenginiams 

(siurbliams, kompresoriams, turbinoms ir kt.)
 – statybinės metalo konstrukcijos
 – pramonės įrenginių mazgai
 – šilumokaičiai
 – slydimo guoliai (apliejant juos babitu)
 – krumpliaračiai
 – vamzdynų detalės

 – lankinis suvirinimas glaistytais elektrodais
 – lankinis suvirinimas lydžiuoju elektrodu 

aktyviose dujose
 – lankinis suvirinimas volframo elektrodu 

inertinėse dujose

Įvairių markių juodųjų ir spalvotųjų 
metalų suvirinimo darbai:

RMC gaminama:

RMC remontuojama:



Mašinų remonto 
cechas (MRC)

 – dinaminių įrenginių remonto darbai nuo 
techninio, iki sudėtingų kapitalinių remontų

 – įvairių įrenginių balansavimas

 – stūmokliniai ir išcentriniai kompresoriai
 – garo bei dujų turbinos, orapūtės, dūmtraukiai, 

detanderiai
 – reduktoriai ir multiplikatoriai
 – įvairūs siurbliai
 – ventiliatoriai

MRC atliekami darbai:

MRC montuojama ir remontuojama:

Aparatų ir vamzdynų 
remonto cechas (AVRC)

 – vamzdynų, indų, talpų, technologinių įrenginių 
remonto darbai

 – įvairios paskirties metalo konstrukcijų remontas 
ir gamyba

 – įvairios paskirties ir sudėtingumo slėginiai 
vamzdynai, indai; šilumos, vandentiekio, 
kanalizacijos, dujotiekio, naftos produktų 
vamzdynai bei talpyklos

 – kėlimo – transportavimo mechanizmai
 – garo ir vandens šildymo katilai
 – pramoniniai ir buitiniai šaldymo įrenginiai
 – plieninės įvairios paskirties ir apimties pastatų, 

statinių bei technologinės konstrukcijos

AVRC atliekami darbai:

AVRC montuojama ir remontuojama:



Informacija apie padalinius Jonava Panevėžys

Gamybinių patalpų dydis, m2 9.000 3.000

Kėlimo įranga, t Max. 20 Max. 15

Darbuotojų skaičius 100 40

Suvirinimas, mechaninis apdirbimas, surinkimas Taip Taip

Šratavimas, šlapias dažymas Taip Taip

Terminis apdirbimas, kietinimas Taip Ne

II. METALO APDIRBIMAS, UŽSAKOMOJI GAMYBA

„Iremo“ metalo apdirbimo, įrengimų gamybos 
padaliniai yra Jonavoje ir Panevėžyje:



Eil. Nr. Apdirbimo įranga/atliekami darbai Gaminių max. išmatavimai, mm
1. Pjovimas plazma/dujomis 18000×2100×150
2. Vertikalios ašies CNC mechaninis apdirbimas 4200×1800×800
3. 5 ašių horizontalus CNC mechaninis apdirbimas 2000×1800×1400
4. Tekinimas 1230×6000
5. Apvalus šlifavimas 400×1500
6. Plokščias šlifavimas 1000×400×350
7. Vidaus šlifavimas 250×300
8. Terminis apdirbimas Iki 2000
9. Gaminių šratavimas 12000×6000×4500

10. Juodo ir nerūdijančio plieno suvirinimas Neribota
11. Valcavimas 2000×16 
12. Kirpimas  3000×15
13. Lenkimas 4000×10
14. Šlapias dažymas 650 m2 
15. Surinkimas 20000×10000×4500

MECHANINIO APDIRBIMO GALIMYBĖS



 – kėlimo mechanizmų (portalinių kranų ir kitų kranų, autokrautuvų, vilkikų ir kt.) remontą ir priežiūrą
 – metalo konstrukcijų ir jų dalių gamybą
 – metalų apdirbimą ir dengimą
 – įrenginių montavimą
 – vidaus degimo variklių remontą, priežiūrą ir diagnostiką
 – kuro aparatūros remontą, priežiūrą ir diagnostiką
 – siurblių ir kompresorių remontą
 – laivų techninę priežiūrą ir remontą
 – uosto pagalbinio laivyno remontą
 – žemės ūkio mašinų, automobilinio transporto remontą ir priežiūrą

III. UOSTO KROVOS ĮRENGINIŲ REMONTO, 
APTARNAVIMO IR MONTAVIMO DARBAI – 

KLAIPĖDOS FILIALAS

Filialas yra įsikūręs Klaipėdoje AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ teritorijoje. 
Savarankiškai arba kartu su kitais UAB „IREMAS“ padaliniais vykdo šiuos darbus:



IV. ELEKTROS ĮRENGINIŲ REMONTO, APTARNAVIMO 
IR ĮRENGIMO DARBAI – FILIALAS „LETENERGA“

 – plotis – 36,54 m, aukštis – 15 m,  
ilgis – 96 m, plotas – 3 508 m2

 – patalpose sumontuotas tiltinis 
kranas, kurio keliamoji galia – 5 t,  
o maksimalus kėlimo aukštis – 10 m

 – elektros tinklus ir įrenginius iki 35 kV
 – statinio elektros inžinerines sistemas
 – procesų valdymo ir automatizavimo 

sistemas
 – statinio nuotolinio ryšio 

(telekomunikacijų) inžinerines sistemas
 – statinio apsauginės ir gaisrinės saugos 

inžinerines sistemas

 – 0,4–10–110  kV įtampos elektros paskirstymo įrenginius 
 – 6–10 kV įtampos elektros jungtuvus
 – 0,4 kV įtampos elektros automatinius išjungiklius 
 – aukštos ir žemos įtampos elektros variklius ir generatorius iki 50 MW galios
 – aukštos ir žemos įtampos iki 35 kV kabelius
 – suvirinimo aparatūrą
 – nesukeliančius sprogimo elektros įrenginius

 – iki 110 kV elektros įrenginių bandymai, paleidimo – derinimo darbai, 
montavimas, techninė priežiūra

 – elektros kabelių trasų bei kabelio gedimo vietos nustatymas
 – jungtuvų bei automatinių išjungiklių bandymai didelėmis srovėmis (iki 21900 A)
 – dialektinių apsaugos priemonių bandymai
 – izoliacijos įžeminimo kontūro ir pereinamųjų varžų matavimai

Gamybinės patalpos:

Įrengia:

Remontuoja:

Elektrotechninėje laboratorijoje atliekama:



V. PROJEKTAVIMO DARBAI – 
FILIALAS PROJEKTŲ CENTRAS

 – pramonės, energetikos, gyvenamųjų, viešojo 
naudojimo pastatų ir kitokios ūkinės veiklos 
statinių, inžinerinių tinklų projektavimas

 – privalomųjų projektavimo dokumentų 
ruošimas bei projektų derinimas

 – rekonstravimo ir remonto darbų projektinių 
dokumentų rengimas

 – nestandartinių įrenginių projektavimas
 – projektinių pasiūlymų rengimas
 – galimybių studijų rengimas
 – projekto vykdymo priežiūra

 – kliento konsultavimas išsiaiškinant poreikius ir formuojant projekto 
tikslus, organizuojant pirkimus, atstovavimas derybose su rangovais, 
tiekėjais, projektuotojais, konsultavimas rengiant projekto biudžetą, 
vertinant projekto sprendinių efektyvumą ir racionalumą

 – techninių tekstų vertimai 32 kalbomis – projektinė dokumentacija, 
brėžiniai, instrukcijos, patentai ir kt.

 – projektinės dokumentacijos lokalizavimas
 – įrengimų techninių pasų, sertifikatų paruošimas įvairiomis kalbomis

Projektavimas: Inžinerinės konsultacijos:

Lokalizavimas:

Filialas PROJEKTŲ CENTRAS yra viena brandžiausių inžinerinio projektavimo paslaugas ir konsultacijas 
teikiančių bendrovių Lietuvoje. PROJEKTŲ CENTRAS siūlo pilną inžinerinių paslaugų paketą. Jame dirba 
atestuoti specialistai, patirtį per ilgus metus įgiję didžiausių Lietuvos ir užsienio Užsakovų projektuose šiukšlių 

deginimo energetikoje, trąšų, plastiko pramonėje, logistikoje ir kt. srityse. Pagrindinės veiklos kryptys:



VI. ARDOMIEJI / NEARDOMIEJI BANDYMAI, 
SUVIRINIMO DARBŲ PRIEŽIŪRA – 

METALŲ BANDYMŲ LABORATORIJA (MBL)
Metalų bandymų laboratorijoje įdiegta kokybės 
vadybos sistema, organizuojant ir atliekant po-
tencialiai pavojingų įrenginių suvirinimo jungčių, 
pagrindinio metalo ir jo sujungimų ardomuosius 
ir neardomuosius bandymus bei tyrimus, užti-
krinant techninę kompetenciją ir galimybę teikti  

techniškai pagrįstus bandymų bei tyrimų rezul- 
tatus.

Laboratorija yra akredituota Nacionalinio akredi-
tacijos biuro, jos veikla atitinka standartą LST EN 
ISO/IEC 17025 – „Tyrimų, bandymų ir kalibravi-
mo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji 
reikalavimai“.

MBL personalas atestuotas pagal EN 473 
reikalavimus. Turi atitinkamų sričių (VT, PT, 
MT, RT, UT) II bei III lygio radiografinio metodo 
sertifikatus su slėginių įrengimų direktyvos 
PED 97/23/EC įrašu. Suvirinimo darbų priežiūrą 
bei konsultavimą atlieka specialistai turintys IWE 
bei EWE diplomus.



 – suvirinimo jungčių kokybės įvertinimas neardomosios 
kontrolės apžiūrimuoju (VT), bandymų skverbikliais 
(PT), bandymų magnetinėmis dalelėmis (MT), radiogra-
finiu (RT) bei ultragarsiniu (UT) metodais

 – įvairių metalinių gaminių kokybės įvertinimas neardo-
mosios VT, PT, MT, RT, UT metodais

 – metalinių medžiagų bei suvirinimo jungčių mechaninių 
savybių nustatymo bandymai (stiprumo, takumo, plas-
tiškumo rodiklių nustatymas, lenkimo bandymai bei 
smūginio tąsumo nustatymas) ir metalografiniai tyrimai

 – slėginių indų, vamzdynų, metalo konstrukcijų storio bei 
kiečio (HB, HV, HRA, HRB, HRC) matavimai

 – ferito kiekio nustatymas metalinėse medžiagose bei su-
virinimo jungtyse

 – metalo cheminės sudėties nustatymas optinės-emisinės 
analizės metodu

 – spyruoklių stipruminių charakteristikų nustatymas
 – konsultavimas suvirinimo darbų atlikimui taikant įvai-

rius suvirinimo būdus, medžiagų suvirinamumo klausi-
mais

 – suvirinimo procedūrų aprašų rengimas (SPA)
 – suvirinimo dokumentacijos parengimas ir analizė
 – metalų ir suvirinimo siūlių terminis apdirbimas

Metalų bandymų laboratorijos darbai:



LICENCIJOS IR SERTIFIKATAI

 – suvirinimo darbų kokybės sistemos  
sertifikatas pagal ISO 3834-2 reikalavimus

 – metalinių konstrukcijų Gamintojo gamybos 
kontrolės sertifikatas pagal EN 1090-2 
reikalavimus

 – slėginių vamzdynų gamybos sertifikatas  
pagal modulį A2 atitinkantis EB direktyvos 
„Slėginiai įrenginiai 214/68 EU“ 
reikalavimus

 – šilumos įrenginių ir turbinų eksploatavimo darbai 
 – elektros įrenginių eksploatavimo darbai
 – gamtinių dujų įrenginių eksploatavimo darbai
 – naftos ir naftos produktų įrenginių eksploatavimo darbai
 – elektros įrenginių įrengimo darbai

 – statinio statybos darbai
 – statinio dalies projektavimo ir statinio statybos darbai

Suvirinimo darbai:

Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos 
atestatai:

Statybos produkcijos sertifikavimo centro 
(SPSC) kvalifikacijos atestatai:

Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie 
susisiekimo ministerijos atestatas
Nuolatinės potencialiai pavojingų įrenginių 
priežiūros licencijos
Radiacinės saugos centro licencija

Integruotos vadybos sistemos 
sertifikatai:

 – kokybės vadybos sistemos sertifikatas  
pagal ISO 9001 standartą

 – aplinkos apsaugos vadybos sistemos 
sertifikatas pagal ISO 14001

 – darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos 
sistemos sertifikatas pagal OHSAS 18001



KLIENTAI / PARTNERIAI





ATLIKTI / VYKDOMI 
PROJEKTAI

Projektas: Vilniaus atliekų deginimo jėgainė

Užsakovas: Steinmüller Babcock Environment GmbH

Projekto vieta: Vilnius, Lietuva

Projekto įgyvendinimas: 2019–2020 metai

Projekto parametrai: Įvairių terpių vamzdynų gamyba ir monta-
vimas (apie 20.000 „weldocolių“) Atramų 
(apie 20 tonų) gamyba ir montavimas

Atlikti darbai: Projektavimo darbai
Vamzdynų paruošų gamyba ir montavimas 
Vamzdynų neardomoji kontrolė, hidrauliniai 
bandymai, pridavimas sertifikuojančiai 
organizacijai
Atramų gamyba ir montavimas





Projektas: Kauno atliekų deginimo jėgainė
Užsakovas: LAB SA

Projekto vieta: Kaunas, Lietuva
Projekto įgyvendinimas: 2019–2020 metai

Projekto parametrai: Metalo konstrukcijų (~270 tonų) gamyba ir montavimas, įrengimų (380 tonų) montavimas
Atlikti darbai: Projektavimo, elektrinės ir automatikos dalies montavimo, paleidimo derinimo darbai

Metalo konstrukcijų gamyba
Metalo konstrukcijų montavimas
Įrengimų montavimas



Projektas: Vamzdynų gamyba ir montavimas, hidrauliniai bandymai, NDT
Užsakovas: LAB SA

Projekto vieta: Kopenhaga, Danija
Projekto įgyvendinimas: 2019 metai

Projekto parametrai: Vandens šildymo ir tiekimo vamzdynų tiekimas, gamyba ir montavimas.
Temperatūra 2600C, slėgis 250 Bar.

Atlikti darbai: Vamzdynų ir jų dalių tiekimas 
Vamzdynų paruošų gamyba ir montavimas (apie 4500 „weldocolių“)
Vamzdynų neardomoji kontrolė, hidrauliniai bandymai, 
pridavimas sertifikuojančiai organizacijai
Atramų gamyba ir montavimas



Projektas: Naftos perdirbimo gamyklos aptarnavimas ir remontas
Užsakovas: AB „ORLEN Lietuva“

Projekto vieta: Mažeikiai, Lietuva
Projekto įgyvendinimas: vykdoma

Projekto parametrai: Naftos perdirbimo gamyklos aptarnavimas ir remontas
Atlikti darbai: Technologinių įrengimų, vamzdynų ir kiti remonto bei 

aptarnavimo darbai



Projektas: Trąšų gamyklos aptarnavimas ir remontas
Užsakovas: AB „Achema“

Projekto vieta: Jonava, Lietuva
Projekto įgyvendinimas: vykdoma

Projekto parametrai: Trąšų gamyklos aptarnavimas ir remontas
Atlikti darbai: Technologinių įrengimų, vamzdynų ir kiti remonto bei aptarnavimo darbai

Elektros įrenginių remonto ir aptarnavimo darbai



Projektas: Formalino agregatas
Užsakovas: AB „Achema“

Projekto vieta: Jonava, Lietuva
Projekto įgyvendinimas: 2016–2018 metai

Projekto parametrai: Formalino (37 % koncentracijos) gamybos našumas 100 tūkst. t/metus
Formalino sandėlio 1.800 m3 rekonstravimas
Formaldehidinių dervų sandėlio 1.000 m3 įrengimas

Atlikti darbai: Techninio projekto parengimas
Darbo projekto parengimas
Projekto vykdymo priežiūra
Technologinių įrengimų gamyba, montavimas bei paleidimo derinimo darbai
Metalo konstrukcijų gamybos ir montavimo darbai (apie 300 tonų)
Elektros įrenginių montavimo bei paleidimo derinimo darbai



Projektas: PET gamybos linijos projektas NEO-3 
Statytojas: UAB „NEO GROUP“

Projekto vieta: Klaipėda, Lietuva
Projekto įgyvendinimas: 2016–2018 metai

Projekto parametrai: PET gamybos linijos projektas NEO-3 
Atlikti darbai: Techninio bei darbo projektų parengimas

Technologinių įrengimų montavimas bei paleidimo 
derinimo darbai
Montuojamų technologinių įrengimų svoris: 700 tonų
Reaktorių 4 vnt. pervežimas iš Klaipėdos uosto ir 
montavimas objekte: 290 tonų



Projektas: Grande Paroisse Azoto 
rūgšties agregatas

Užsakovas: AB „Achema“

Projekto vieta: Jonava, Lietuva

Projekto įgyvendinimas: 2012–2015 metai

Projekto parametrai: Azoto rūgšties gamybos 
našumas 800 t/parą

Atlikti darbai: Techninio projekto parengimas
Darbo projekto parengimas
Projekto vykdymo priežiūra
Technologinių įrengimų gamy-
ba, montavimas bei paleidimo 
derinimo darbai
Oro kompresoriaus, liekamųjų  
ir nitrozinių dujų turbinos mon-
tavimo bei paleidimo derinimo 
darbai
Metalo konstrukcijų gamybos  
ir montavimo darbai
Elektros įrenginių montavimo 
bei paleidimo derinimo darbai



Projektas: Naftos produktų terminalo išplėtimas
Užsakovas: UAB „Instatum“

Projekto vieta: Jonava, Lietuva
Projekto įgyvendinimas: 2014–2015 metai

Projekto parametrai: 20000 m3 naftos produktų rezervuarai;
Naftos produktų pakrovimo į autocisternas siurblinė
Automobilių užpylimo estakada
Geležinkelio užpylimo estakada

Atlikti darbai: Generalinio rangovo funkcijos vykdymas
Technologinių įrengimų gamyba, montavimas bei paleidimo derinimo darbai
Metalo konstrukcijų gamybos ir montavimo darbai
Elektros įrenginių montavimo bei paleidimo derinimo darbai



Projektas: Biokuro ir garo katilinė
Užsakovas: UAB „Kauno Energetikos remontas“
Savininkas: AB „Lietuvos Energijos gamyba“

Projekto vieta: Elektrėnai, Lietuva
Projekto įgyvendinimas: 2013–2015 metai

Projekto parametrai: 2*20 MW biokuro katilai
3*16,5 MW garo katilai
Biokuro sandėlis su biokuro transportavimo sistemomis
Kondensaciniai ekonomaizeriai
Elektrostatiniai dūmų valymo filtrai
Visos pagalbinės katilinių sistemos

Atlikti darbai: Techninio projekto parengimas
Darbo projekto parengimas
Projekto vykdymo priežiūra



Projektas: Birių trąšų sandėlis
Užsakovas: AB „Klasco“

Projekto vieta: Klaipėda, Lietuva
Projekto įgyvendinimas: 2012–2014 metai

Projekto parametrai: Talpa 80.000 t. birių trąšų
1.800 t/val. geležinkelio 
vagonų iškrovimo stotis
1.500 t/val. laivų pakrovimo 
našumas
Virš 2000 m transporterių 
sistemos

Atlikti darbai: Techninio projekto 
parengimas
Darbo projekto parengimas
Projekto vykdymo priežiūra 
Technologinių įrengimų 
gamyba, montavimas bei 
paleidimo derinimo darbai
Metalo konstrukcijų gamybos 
ir montavimo darbai
Elektros įrenginių montavimo 
bei paleidimo derinimo darbai



Projektas: Keleivių ir krovinių terminalas
Užsakovas: UAB „Centrinis Klaipėdos terminalas“

Projekto vieta: Klaipėda, Lietuva
Projekto įgyvendinimas: 2011–2014 metai

Projekto parametrai: 250.000 metinis keleivių srautas, 200.000 metinis krovinių srautas
100.000–180.000 vnt. metinis lengvojo autotransporto srautas
150.000–220.000 vnt. metinis lengvojo autotransporto srautas
230.000 t. metinis geležinkelio krovinių srautas
Iki 9 vnt. prišvartuotų laivų per 24 val.

Atlikti darbai: Techninio ir darbo projektų parengimas, projekto vykdymo priežiūra
Elektros įrenginių montavimo bei paleidimo derinimo darbai



Projektas: Grande Paroisse Azoto rūgšties agregatas
Užsakovas: ROMAT 

Projekto vieta: Rumunija
Projekto įgyvendinimas: 2011–2012 metai

Projekto parametrai: Azoto rūgšties gamybos našumas 800 t/parą
Atlikti darbai: Agregato demontavimo projekto parengimas

Agregato markiravimas 
Agregato demontavimas ir pervežimas į Lietuvą

Projektas: Plieninis kaminas
Užsakovas: NUKEM Technologies 
Savininkas: VĮ Visagino atominė elektrinė

Projekto vieta: Visaginas, Lietuva
Projekto įgyvendinimas: 2011–2012 metai

Projekto parametrai: 30 m aukščio plieninis kaminas, kamino diametras – 1200 mm
Atlikti darbai: Darbo projekto parengimas 

Plieninio kamino gamyba ir montavimas



Projektas: Biokuro ir atliekų deginimo gamykla
Užsakovas: UAB „AF-Consult“
Savininkas: UAB „Fortum Klaipėda“

Projekto vieta: Klaipėda, Lietuva
Projekto įgyvendinimas: 2010–2012 metai

Projekto parametrai: 85 MW verdančio sluoksnio katilas
20 MWe garo turbina
Gamykla gamina 63 MWth šilumos (su kondensaciniu ekonomaizeriu) ir 17 Mwe elektros

Atlikti darbai: Techninio projekto parengimas; darbo projekto parengimas; projekto vykdymo priežiūra



Projektas: Kogeneracinė elektrinė Nr. 2

Užsakovas: AB „Achema“

Projekto vieta: Jonava, Lietuva

Projekto įgyvendinimas: 2007–2009 metai

Projekto parametrai: Šiluminė galia 62 MW
Elektrinė galia 41 Mwe 

Atlikti darbai: Techninio projekto parengimas
Darbo projekto parengimas
Projekto vykdymo priežiūra
Technologinių įrengimų montavimas  
bei paleidimo derinimo darbai
Metalo konstrukcijų gamybos  
ir montavimo darbai
Elektros įrenginių montavimo  
bei paleidimo derinimo darbai



UAB „IREMAS“
Adresas: Jonalaukio k., Ruklos sen., Jonavos raj. LT-55296
Tel.: +370 349 56742 
Faksas: +370 349 56792, +370 349 56826
El. p.: info@iremas.lt
www.iremas.lt

Klaipėdos filialas
Adresas: Naujoji Uosto g. 23, LT-92245 Klaipėda
Tel.:  +370 46 399556
Faksas: +370 46 399405
El. p.: kelmerta@iremas.lt

Filialas „LETENERGA“
Adresas: Jonalaukio k., Ruklos sen., Jonavos raj. LT-55296 
Tel.: +370 349 56801
Faksas: +370 349 53698
El. p.: letenerga@iremas.lt

Filialas PROJEKTŲ CENTRAS
Adresas: Vytauto pr. 23, LT-44352 Kaunas
Tel.: +370 37 409087
Faksas.: +370 37 322433
El. p.: info@projektucentras.lt
www.linkedin.com/in/projektucentras





UAB „IREMAS“
Jonalaukio k., Ruklos sen., Jonavos raj. LT-55296

Tel.: +370 349 56742 
Faksas: +370 349 56792, +370 349 56826

Elektroninis paštas: info@iremas.lt 

Interneto svetainė: www.iremas.lt 


