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2011

2020

2013

Pradėtos tiltų
projektavimo 
paslaugos

Įkurta UAB Tiltų Ekspertų Centras
(dabar UAB TEC Infrastructure)

Įkurta UAB Bioprojektas (dabar UAB TEC Industry)

TEC Infrastructure (pervadinama iš UAB Tiltų Ekspertų Centras)
TEC Industry (pervadinama iš UAB Bioprojektas)
TEC Consulting (įkuriama nauja įmonė)

Pradėtos paveldo 
objektų projektavi-
mo paslaugos

Stabili
eksporto
dalis - 30%

Pradėtos atliekų 
deginimo jėgainių 
projektavimo
paslaugos

Gautas branduolinės 
energetikos objektų 
projektavimo
ertifikatas

Pradėtosbranduolinės 
energetikos objektų 
projektavimo 
paslaugos

Dirbame su BIM 
skaitmeninio mo- 
deliavimo ir projek-
tavimo įrankiais

Pradėtos  biokuro 
katilinių projektavimo 
paslaugos

Pradėtos kogener-
acinių jėgainių projek-
tavimo paslaugos

Pradėtos naftos ir 
dujų sektoriaus pro-
jektavimo paslaugos

Pradėtos geležin-
kelių projektavimo 
paslaugos

Pradėtos pramoninių 
pastatų projektavimo 
paslaugos

Pirmieji apdovano-
jimai projektavimo 
srityje 

Pradėtos
techninės priežiūros 
paslaugos

Pirmasis eksporto 
projektas

Pradėtos vėjo 
jėgainių projekta-
vimo paslaugos
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17
Projektų vadovai

15
Šilumos ir masės 
perdavimo procesų 
inžinieriai

+
Kiti

5
Architektai

25
Statybinių konstrukcijų 
inžinieriai

15
Techniniai 
prižiūrėtojai

4
ŠVOK
inžinieriai

6
Paleidimo-derinimo 
inžinieriai

6
Elektrotechnikos ir
automatikos inžinieriai 
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100+

500+

6,7 mln. EUR

2021

800+

17

ISO

Profesionalų

Laimingų klientų
ir skaičiuojama

78% NPS

5 mln. EUR 2020

Įgyvendintų 
projektų

Šalių
Eksporto augimas: 

2020 - 27 %
2021 - 33 %
2022 - 36 %

9001
14001 
45001

4



Klaipėda
Šiauliai

TauragėWinnipeg

Mažeikiai

Panevėžys

Utena

Kėdainiai

Alytus

TEC ofisai Partneriai Įvykdyti projektai

Vilnius

Kaunas
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Kiev

Nykøbing

Lillehammer
Lidingö

Riga

Tallinn

Dillenburg

Dublin
Warszawa

Madrid

Rome

Tel Aviv

BakuYerevan 

Ljubljana

17 800+
Šalių Projektų
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Poveikio aplinkai vertinimas
Galimybių studijų rengimas
Inžinerinis vertinimas
Konsultacijos dėl finansavimo šaltinių
Įgyvendinimo modelio parinkimas
Techninis projekto vertinimas
Mediacija ir arbitražas
Konsultacijos sutarčių sudarymo 
klausimais

Paleidimas - derinimas
Nuomos sutartys 
Eksplotacijos nutraukimas
Atitiktis veiklą reglamentuojantiems 
dokumentams/teisės aktams
Veiklos įvertinimas ir optimizavimas
Prisijungimo sutartys ir leidimai
Įrangos atnaujinimas ir 
modernizavimas
Eksplotacijos sutartys ir leidimai

INICIJAVIMAS

EKSPLOATACIJA

1.

4.
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Priešprojektinių pasiūlymų rengimas
Techninių projektų rengimas
Darbo projektų rengimas
Šilumos ir masės pernašos procesų 
projektavimas
HAZOP sesijos ir sisteminis SIL lygio 
vertinimas
BIM koordinatorius 

Statybos techninė priežiūra
Projekto vykdymo priežiūra
FIDIC inžinierius
Statybų valdymas
Statybų leidimo procedūros
Rangovų konkursai ir kokybinė atranka
Medžiagų ir įrangos pirkimų organizavimas
Projekto vykdymo rizikų valdymas
Darbų saugos ir sveikatos koordinatorius 
Grafiko kontrolė ir valdymas
Biudžeto kontrolė ir valdymas
Dokumentacijos kontrolė ir valdymas
Pretenzijų valdymas ir mediacija
Objekto užbaigimo procedūrų valdymas
Kokybės užtikrinimo valdymas

STATYBA

3.

2.

PROJEKTAVIMAS 
IR

INŽINERIJA
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Turėdami techninių ir ekonominių žinių tapome esminių 
efektyvaus transporto ir visuomenės gerovės sprendimų 
dalimi. Mes teikiame projektavimo ir projektų valdymo 
paslaugas visų tipų transporto infrastruktūrai:

Keliai ir greitkeliai

Geležinkeliai

Tiltai, viadukai, estakados, perėjos ir kiti statiniai

projektavimas

projekto valdymas

Teikiamos paslaugos:

9

konsultavimas

techninė priežiūra



Kelias A14 Vilnius-Utena

Lietuvos automobilių kelių direkcija 

In
fr

as
tr

uk
tū

ra

Atliktos paslaugos:

Lietuva

statybos techninė priežiūra 

Ruožai 16,80–17,64 km ir 20,84–21,50 km 
Kelio ruožų ilgis – 25,217 km 
Kelio plotis – 39,0m 
Eismo juostų skaičius – 4    
Eismo juostos plotis – 3,5 m
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Panevėžio aplinkelis A17 In
fr

as
tr

uk
tū

ra

Atliktos paslaugos:

techninis ir darbo projektai

projekto vykdymo priežiūra

Ruožai 10,53–18,8 km ir 10,53–22,06 km 
Kelio ruožų ilgis – 2,41 km 
Kelio plotis – 7 m 
Eismo juostų skaičius – 2  
Eismo juostos plotis – 3,5 m

Lietuvos automobilių kelių direkcija 

Lietuva
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Pėsčiųjų tiltas per Ventos upę 

Atamis, UAB

In
fr

as
tr

uk
tū

ra

Atliktos paslaugos:

darbo projektas

Kuršėnai, Lietuva

Statinė schema – nekarpyta perdanga
Medžiaga – plienas
Ilgis – 267,88 m 
Plotis – 3 / 10 (v)
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Kauno miesto savivaldybė

In
fr

as
tr

uk
tū

ra

Atliktos paslaugos:

techninis ir darbo projektas 

projekto vykdymo priežiūra

Kaunas, Lietuva

Tiltas jungiantis Nemuno salą ir
Karaliaus Mindaugo pr.
Statinė schema – arkinė/rėminė
Medžiaga – įtemptas gelžbetonis
Ilgis – 73,42 m 
Plotis – 6,2 m

Pėsčiųjų tiltas per Nemuno upę 
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Mūsų aukštos kvalifikacijos inžinieriai ir konsultantai dirba prie 
sudėtingų projektų, keičiančių energijos naudojimo ir aplinkos 
kraštovaizdį, pradedant projektavimu, projektų valdymu ir 
baigiant statybos priežiūra bei paleidimu:

Atliekų deginimo jėgainės

Gamtinių dujų jėgainės

Šilumos ir masės pernašos procesų projektavimas

Atsinaujinančios energetikos jėgainės

Biokuro jėgainės

Derinimo paslaugos

Kombinuotos šilumos ir elektros jėgainės

techninis ir darbo projektas

projektų valdymas

statybos valdymas

Teikiamos paslaugos:

19

paleidimas-derinimas

konsultavimas

techninė priežiūra



Idex Taikos kogeneracinė elektrinė 

Idex Taikos elektrinė, UAB

Atliktos paslaugos:

projekto valdymas

techninis ir darbo projektas

projekto vykdymo priežiūra

Kaunas, Lietuva

Šiluminė galia – 20 MW 
Elektrinė galia – 4,9 MW 
Kuras – medienos skiedros produktai 

En
er

ge
tik

a
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statybos valdymas

Nordic Sugar Kėdainiai katilinė 

Nordic Sugar Kėdainiai, AB

Atliktos paslaugos:

techninis ir darbo projektas 

statybos DSK koordinavimas

EPCM projekto valdymas

projekto vykdymo priežiūra ir statybos 
techninė priežiūra

Kėdainiai, Lietuva

Keturi garo katilai po 25 t/h, PO=10, TO=190 °C. 

En
er

ge
tik

a
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Oneks Invest biokuro katilinė 

Oneks Invest, UAB

Atliktos paslaugos:

techninis ir darbo projektas

projekto vykdymo priežiūra

Biruliškių g. 6A, Kaunas, Lietuva

Šiluminė galia – 2 x 20 MW biokuro katilai 
Kondensaciniai dūmų ekonomaizeriai – 2 x 4,75 MW  
Elektrostatiniai filtrai  
Kaminas H-40 m;  
Ø600x1800 m šilumos tinklai 
Kuras – medienos skiedros ir miško kirtimo atliekos 

En
er

ge
tik

a

25



VÄO 2 CHP elektrinė 

Utilitas Tallinna Elektrijaam, OÜ

Atliktos paslaugas:

techninis ir darbo projektas

projekto vykdymo priežiūra

paleidimas-derinimas

projekto valdymas

Talinas, Estija 

En
er

ge
tik

a

Trijų biokuro garo katilų bendra galia – 76,5 MW 
Elektinė galia – 21 MW 
Trys elektrostatiniai filtrai ir trys 5MW dūmų
kondensaciniai ekonomaizeriai 
Kuras – medienos skiedros produktai ir durpės 
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Kauno kogeneracinė jėgainė (KKJ)

Standardkessel Baumgarte, GmbH

Kaunas, Lietuva

En
er

ge
tik

a

Šiluminė galia – 70 MW 
Elektrinė galia – 24 MW 
Kuras – komunalinės atliekos po rūšiavimo 

Atliktos paslaugos:

paleidimas-derinimas
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ABO Wind AG

Atliktos paslaugos:

statybų valdymas

statybos techninė priežiūra

Suomija

Elektrinė galia – 9 x 3 MW 

En
er

ge
tik

a

31

Ratipera vėjo jėgainių parkas 



En
er

ge
tik

a

Šiluminė galia – 229 MW 
Elektrinė galia – 92 MW 
Kuras – komunalinės atliekos po rūšiavimo 

Atliktos paslaugos:

paleidimas-derinimas, garantinių parametrų 
matavimai

Vilniaus atliekų deginimo kogeneracinė 
jėgainė (VKJ) 

Budimex S. A.

Vilnius, Lietuva
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Sukaupėme ir esame pasiruošę dalintis mūsų 20 metų 
patirtimi projektuojant ir statant įvairius pramoninius 
objektus šiuose pramonės sektoriuose:

Farmacijos ir biotechnologijų

Naftos ir dujų

Branduolinės energetikos

Sandėliavimo ir logistikos

Aviacijos pramonės

Gamybos pramonės

techninis ir darbo projektas

projektų valdymas

statybos valdymas

Teikiamos paslaugos:

35

paleidimas-derinimas

konsultavimas

techninė priežiūra



„Klaipėdos naftos“ tamsių naftos 
produktų iškrovimo terminalas

Klaipėdos nafta, AB

Klaipėda, Lietuva

Geležinkelio linijos – 2
Vienu metu pildomos talpos – 32
Portalo ilgis – 250 m

Atliktos paslaugos: 

techninis ir darbo projektas

Pr
am

on
ė
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ORLEN Lietuva bitumo krovos 
sistema 

ORLEN Lietuva, AB

Mažeikiai, Lietuva

Nauja statyba, rekonstrukcija ir griovimas: 
•  Geležinkelio infrastruktūra, krovos estakados 
•  Naftos produktų talpos ir aptarnavimo zonos 
•  Siubliai, kompresoriai, svarstyklės,
   susijusios E/A sistemos 
•  Priešgaisrinė sistema 

Atliktos paslaugos:

Technologinis aprašomasis projektas 
HAZOP analizė 
Konkursinės medžiagos paruošimas

Pr
am

on
ė
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Sandėlio plotas –2000 m2  
Pastato aukštis – 11,66 m 
Sandėliavimo aukštis – 8,7 m 
Administracinių patalpų plotas – 400 m2 

Atliktos paslaugos:

EPCM projektų valdymas

JW Trade prekių saugojimo sandėlis su 
administracinėmis patalpomis 

JW Trade, UAB

Šiauliai , Lietuva

Pr
am

on
ė

statybos techninė priežiūra
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Kanapių stiebelių perdirbimo gamykla

Naturalus Pluoštas, UAB 

Atliktos paslaugos:

techninis ir darbo projektas

Kėdainiai, Lietuva

Produktai – kanapių pluoštas, spaliai,
biomasės granulės 
Gamybos ir sandėliavimo plotas – 7000 m2 
Gamybos našumas – 30 000 tonų per metus 

Pr
am

on
ė
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projekto vykdymo priežiūra

projekto valdymas



Veikiančios gamyklos plėtra – 10 000 m2 
Ofiso ir sandėliavimo patalpų plėtra – 5000 m2 
Pastato aukštis – 17,1 m 
Tarptautiniai standartai – LEED Gold, FM Global 
Speciali gamybinė aplinka - dulkių, drėgmės ir 
temperatūros kontrolė. 

Atliktos paslaugos:

statybos valdymas

Continental Automotive Lithuania 
gamyklos plėtra 

Continental Automotive Lithuania, UAB 

Kaunas, Lietuva

statybos techninė priežiūra

Pr
am

on
ė
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Nauja biotechnologijų laboratorija 

Sanobiotec R&D, UAB

Atliktos paslaugos:

techninis ir darbo projektas

Vilnius, Lietuva

Laboratorijos plotas – 245 m2 
Biuro plotas – 270 m2 
Švarūs kambariai, aukštos higienos sąlygos,
integracija į esamą pastatą 

projekto valdymas

statybos techninė priežiūra

Pr
am

on
ė
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IAE sandėliavimo ir atliekų tvarkymo
įrenginiai B1 ir B2
Atskiros projekto dalys

Atliktos paslaugos:

techninis ir darbo projektai

Ignalinos atominė elektrinė

Visaginas, Lietuva

projekto vykdymo priežiūra

IAE sandėliavimo ir atliekų tvarkymo 
įrenginiai B1 ir B2

Pr
am

on
ė
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Dviejų vietų orlaivių dažymo angaras 

Maas Aviation, UAB

Kaunas, Lietuva

Pastato plotas – 4735 m2 
Du aukštai 
Dažymo aikštelės plotis – 42 m 
Specializuota oro tiekimo sistema 

Atliktos paslaugos:

techninis ir darbo projektai

projekto valdymas

Pr
am

on
ė
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projekto vykdymo priežiūra ir statybos 
techninė priežiūra



BEM programinė įranga

BIM Koordinavimas

3D/BIM projektavimas
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Teikiamos apčiuopiamos naudos:

TEC naudojami BIM įrankiai ir procesai:

išteklių optimizavimas
ir kontrolė

laiko planavimas ir
procesų optimizacija

mažiau statybinių atliekų

greičiau vykdomi konkursai aiški kokybės ir garantijų kontrolė

Naudojama programinė 
projektavimo įranga leidžia 
aptikti geometrinius neati-
tikimus ir juos pašalinti dar 
neprasidėjus statyboms

3D modeliai kuriami 
remiantis kriterijais, 
kurie yra svarbūs statinio 
projekto įgyvendinimui

Taip-pastatyta 
modeliai yra sukuriami 
remiantis matavimais, 
atliktais jau 
pastatytame statinyje

Medžiagų kiekiai 
yra automatiškai 
generuojami iš 
paruoštų 3D modelių

Su projektu susijusiems 
duomenims ir informacijai 
rinkti, saugoti, valdyti ir
tvarkyti yra naudojama 
bendroji duomenų aplinka 
(CDE)

Esamai objekto situacijai 
nustatyti bei skaitmeni-
zuoti naudojamas lazerinis 
skanavimas, dronai ir fo-
togrametrinė programinė 
įranga
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+370 640 92928 sales@tec.lt tec.lt


