VERSLO MOTERŲ TINKLAS
ŠIAULIŲ REGIONAS
Vardas/ pavardė.
Įmonės pavadinimas/
pareigos

Įmonės veiklos pristatymas

Kontaktiniai duomenys

Teisinės paslaugos

vlada.buivydiene@gmail.com

ŠPPAR Verslo moterų tinklo pirmininkė
Vlada Buivydienė
1.
Advokatės Vlados

tel. +370 60434348

Buivydienės
kontora

Verslo moterų tinklo tarybos narės
Angelija2.

Verslo konsultacijos, paskolų

angelija@inovest.lt,

Michalauskienė

brokeris, verslo planai,

tel. +370 682 50881

UAB „Inovest”

nekilnojamas turtas

direktorė ir
savininkė, ŠPPAR
tarybos narė

Logotipas

Gražina3.

Verslo, nekilnojamojo,

verslavita@gmail.com

Garuolienė UAB

kilnojamojo turto vertinimas.

tel. +370 699 74299

“Verslavita”

NT konsultacijos

direktorė,

Tarpininkavimas perkant,

ŠPPAR tarybos

parduodant, nuomojant NT turtą

narė

Jolanta 4.

direktore.tavi@tavi.lt

Norvaišienė

+370 640 50 507

VšĮ „Telšių
apskrities verslo
inkubatorius“
direktorė

Kristina5.

Kenkėjų kontrolės paslaugos

kristina@profilaktinedezinfekc

Lementauskaitė-

(deratizacija, dezinsekcija,

ija.lt

Grubliauskienė

dezinfekcija).

tel. +370 610 16338

UAB “Profilaktinė

Ventiliacinių sistemų valymas.

dezinfekcija”
direktorė

Verslo moterų tinklo narės, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų narės
Aida Adeikienė
6.

Projektų rengimas ir

aida@nrda.lt

VšĮ Nacionalinės

administravimas. Organizacijos

tel. +370 615 60403

regionų plėtros

vystymo ir personalo valdymo

agentūros

paslaugos.

direktorė

Almyra7.

Vaistų prekyba, gamyba,

Valerijonas@valerijonas.lt

Girdenienė

arbatinės veikla, gydytojų veikla,

370 686 19223

UAB vaistinė

kosmetikos priemonių gamyba

„Valerijonas“
direktorė

Egidė Butkė
8.

Architektūros ir teritorijų

architektumuab@gmail.com

ARCHITEKTUM

planavimo sprendimai

tel. +370 698 23369

UAB
direktorė

Ernesta9.
Laurinavičienė
MB “Personalo
pokyčiai” steigėja

Darbuotojų atranka. Personalo
valdymo konsultacijos ir
projektai. Išorinio personalo
vadovo paslauga. Kaučingo
sesijos.

Ernesta@personalopokyciai.lt
+37061490313

ir konsultantė

Gražina10.
Juotkienė

Prekyba avalyne ir jos priežiūros

UAB “Ageseta”

priemonėmis

savininkė,
ŠPPAR tarybos
narė

Ingrida11.

Aliuminio gaminių gamyba:

e-mail: ingrida@alu.lt

Gulbinienė

langai, durys, fasadai, žiemos

tel.: +370 686 79820

UAB “Alfestas”

sodai, priešgaisiriniai gaminiai.

dalininkė,
komercijos
direktorė

Joana 12.

Finansinės paslaugos

joana.gaidamaviciene@citadel

Gaidamavičienė

e.lt

Citadele banka AS,

tel. +370 698 85387

Lietuvos filialas,
Šiaulių filialas.
Valdytoja

Jurgita 13.

Asmens sveikatos priežiūra:

dantukufeja.siauliai@gmail.co

Andrulienė

teikiamos odontologinės

m

UAB „Dantukų

priežiūros (pagalbos) ir burnos

tel. +370 62090777

fėja“ direktorė

priežiūros paslaugos

Justina 14.

Renginių organizavimo

info@spalvingirenginiai.lt

Dranginytė –

paslaugos: įvairaus pobūdžio

tel. +370 615 42558

Stočkė

verslo renginiai, konferencijos,

VšĮ “Spalvingi

seminarai, asmeninės šventės.

renginiai” direktorė

Gėlių puokštės ir kompozicijos,

ir savininkė

švenčių dekoravimas, gėlių
pristatymas.

Relonda15.

Darbo skelbimų portalas

darbintera@darbintera.lt

Jonaitienė

CVME.LT, darbuotojų paieška ir

tel. +370 650 75952

UAB „Darbintera”

atranka.

direktorė

Konsultacinė verslo ir kito

rita@ritava.lt

Rita Valkiūnienė

valdymo veikla, įmonių ir fizinių

tel. +370 69840885

UAB „Ritava“

asmenų bankrotų bei įmonių

Direktorė

restruktūrizavimo

16.

administravimas

Renata 17.
Beconienė

Medinių namų gamyba.

rbeconiene@gmail.com,

Dariaus Beconio

Mediniai gyvenamieji ir

tel. +370 698 36808

įmonė,

savaitgaliniai namai. Sodo ir

bendrasavininkė

poilsio nameliai, pavėsinės, pirtys.
Medienos džiovinimo paslaugos.
Medienos granules

Roslita 18.

Didmeninė prekyba plataus

roslita.sab@gmail.com

Šabrinskienė

vartojimo prekėmis (saldumynai).

tel. +370 65032187

Sonata Jasėnaitė
19.

Personalo paieška ir atranka,

sonata@pvsistemos.lt

UAB „Personalo

įmonių tyrimai, darbuotojų

tel. +370 620 37780

valdymo sistemos”

vertinimai, testavimas, “slapto

savininkė

kliento “ tyrimai, mokymai ir

UAB „Taurinas“
vadovė

seminarų vedimai

Vijoleta20.

Nekilnojamo turto valdymas,

Dunauskienė

prekyba, nuoma

ŠPPAR vice
prezidentė
UAB Linos namai,
L.e.p. direktorė

Dunauskiene.vijoleta@gmail.com

869871307

Vilma 21.

Visos draudimo paslaugos

Brazdeikienė

vilma@autosiauliai.lt,
tel. +370 612 93060

UADBB „Esame
kartu“ direktorė

Verslo moterų tinklo narės
Gintarė22.
Šatienė

Teisinio pobūdžio konsultacijos,

gintare.satiene@notarai.lt

Šiaulių m. 4-asis

notarinių veiksmų ruošimas ir

tel. +370 689 14956

notarų biuras,

atlikimas

dalininkė

23.
Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų darbuotoja, kuruojanti tinklą
Daiva Jonuškienė
24.

Prekybos, pramonės ir amatų

daiva.jonuskiene@chambers.lt

Šiaulių prekybos,

rūmų veikla

+370 620 34229

pramonės ir amatų

www.rumai.lt

rūmai
Užsienio ryšių ir
verslo plėtros
skyriaus vyr.
specialistė

