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Apie bendrovę „Fima“ skaičiais:
Bendrovė rinkai siūlo daugiau kaip 50 skirtingų inžinerinių sistemų.

Vienu metu ji vykdo apie 100 projektų, o „Fima Service Center“ prižiūri ir aptarnauja daugiau kaip 500 objektų.

Bendra vienu metu vykdomų projektų vertė – daugiau kaip 100 mln. eurų.

39 mln. eurų – tai didžiausio šiuo metu vykdomo IXD geležinkelio koridoriaus modernizavimo projekto vertė.

Bendrovės komandoje iš viso dirba beveik 400 darbuotojų.

Veikia 3 dukterinės įmonės – Latvijoje, Baltarusijoje ir Lenkijoje.
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Naujienų srautas

Intelektualių inžinerinių sprendimų 
bendrovė „Fima“ atnaujino 
vieną iš septynių bendrovės 
„Baltic Data Center“ valdomų 
duomenų centrų ir jame įdiegė itin 
saugią serverių šaldymo skysčiu 
sistemą. Tai pirmoji tokio 
aukšto patikimumo sistema 
Lietuvoje. Iki šiol duomenų 
centro vėsinimui buvo naudojami 
tradiciniai freoniniai šaldymo 
įrenginiai.

Kovo mėn. buvo baigtas 
Latvijos Nacionalinio radijo 
ir televizijos centro (LVRTC) 
duomenų centro įrengimo 
projektas. Jame „Fima“ įdiegtos 
technologijos užtikrins aukštą 
duomenų centro patikimumą bei 
energetinį efektyvumą. Speciali 
duomenų centro infrastruktūros 
valdymo sistema stebi 
infrastruktūros būklę, automatiškai 
valdo aptarnaujančias sistemas, 
stebi ir padeda optimizuoti 
energijos sunaudojimą.

„Fima“ pasirašė sutartis su 
Lietuvos elektros skirstomųjų tinklų 
operatoriumi AB „LESTO“ dėl 
Prienų ir Pakruojo rajonų 14-os 
transformatorinių pastočių valdymo 
sistemų (SCADA) rekonstrukcijos. 
Atnaujinus pastotes elektros tinklo 
gedimai bus nustatomi ir šalinami 
žymiai operatyviau.

„Mes įpratę apie vykdomus projektus kalbėti mūsų, specialistų, kalba, kurioje 
daug techninių detalių, sudėtingų inžinerijos terminų. Tačiau už viso to slypi  kon-
kretus siekis – užtikrinti žmonių saugumą, garantuoti greitą pagalbos iškvietimą 
nutikus nelaimei, prisidėti prie saugių darbo vietų kūrimo ir t. t. O juk nedaugelis, 
pavyzdžiui, laukdami skrydžio oro uoste ar tiesiog parkuodami automobilį prekybos 
centro aikštelėje susimąsto, kad ir mes čia įdėjome daug darbo ir žinių“, – sako 
bendrovės „Fima“ vadovas Gintaras Juknevičius.

Todėl šį kartą kviečiame Jus, mieli skaitytojai, pažvelgti į bendrovės „Fima“      
20 metų patirtį paprastų žmonių akimis ir pajusti, kaip jos komandos nuveikti dar-
bai atsispindi kasdieniame gyvenime. „Tai didelė atsakomybė ir mūsų tikslas – pri-
sidėti prie kokybiškos ir funkcionalios aplinkos ir infrastruktūros kūrimo. Mus galite 
sutikti beveik kiekviename žingsnyje: gatvėse jus stebi mūsų įrengtos stebėjimo 
kameros, apie blogą orą keliuose informuoja mūsų įdiegta kelių oro sąlygų infor-
macinė sistema, jūsų įmonės arba asmeniniai duomenys saugomi mūsų įrengtuo-
se moderniausiuose duomenų centruose“, – pasakoja G. Juknevičius. 

G. Juknevičius: „Mus galite sutikti beveik
kiekviename žingsnyje“
Daugiau kaip 10 tūkstančių įvairių projektų – tai rezultatas, vainikuojantis inžinerinių sprendimų 
bendrovės „Fima“ 20 metų veiklos sukaktį. Visi šie projektai reikšmingi ne tik pačiai „Fimai“, 
bet ir mums, kasdien važiuojantiems Lietuvos keliais, vaikščiojantiems Vilniaus miesto gatvėmis, 
pramogaujantiems sporto ir pramogų arenose. 

Taigi, ar žinojote, kad...  
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...drausmę keliuo-
se prižiūri ne tik poli-
cijos pareigūnai, bet 
ir „Fima“ įrengti 150 
greičio matuoklių. 
Rezultatas – nuolat 
mažėjantis avaringu-
mas keliuose. Lietuvos 
automobilių kelių direk-
cijos duomenimis, įrengus greičio matuoklius žuvusiųjų skai-
čius keliuose 2008–2010 metų laikotarpiu sumažėjo beveik 
40 proc., sužeistųjų – 43,5 proc., o avaringumas – trečdaliu.

...dviračių sporto 
gerbėjai, stebintys varžybas 
„Cido“ arenoje, Panevėžyje, 
gali sužinoti finišo rezultatus 
milisekundžių tikslumu, 
kadangi joje įdiegta vienintelė 
Lietuvoje dviračių varžybų 
rezultatų matavimo įranga. 
Kad 8 hektarus užimančioje 

pirmoje Baltijos šalyse visus metus veikiančioje žiemos pramogų 
arenoje „Snow arena“ įrengtos 100 vaizdo kamerų garantuoja 
lankytojų saugumą? Arba, kad „Siemens arenoje“ buvo įrengtas 
pirmasis Lietuvoje vaizdo kubas, leidžiantis dar geriau stebėti čia 
vykstančias sporto rungtynes? Visa tai – „Fimos“ specialistų darbo 
rezultatai, kad mūsų visų laisvalaikis būtų ne tik saugus, bet ir 
patogus.

...iki 2013 m. galimybę naudotis moderniu 
plačiajuosčio interneto ryšiu turės 98 
proc. Lietuvos gyventojų, o ryšio kokybė 
tiek didmiesčiuose, tiek atokiausiose kaimų 
vietovėse bus vienodai gera ir patikima. Prie, ko 
gero, didžiausio pagal darbų mastą inžinerinio 
projekto, kurio metu iš viso bus nutiesta net 
4800 km šviesolaidinių kabelio linijų, prisideda 
ir „Fima“. Beje, šis projektas pernai metais buvo 
įvardintas kaip vienas iš 12 geriausių ES projektų 
plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtros srityje.

...duomenis apie 
oro sąlygas, kelių būklę, 
eismo intensyvumą 
kasdien fiksuoja ir 
apdoroja per 100 
specialių stotelių, 
įrengtų Lietuvos 
keliuose. Jų duomenys 
operatyviai perduodami 
Eismo informacijos centro darbuotojams, o, galiausiai, apdorota 
informacija pasiekia ir mus, vairuotojus. Taip veikia pirmoji 
Baltijos šalyse Eismo informacijos sistema, prie kurios 
kūrimo prisidėjo ir „Fima“. Taigi, jeigu ruošiatės į kelią, užsukite 
į specialią svetainę www.eismoinfo.lt ir sužinosite visą būtiną 
informaciją saugiai jūsų kelionei. 

...šiuo metu Vilniaus oro uostas 
vidutiniškai aptarnauja apie 120 tūkst. 
keliautojų per mėnesį, o artėjant 
vasaros sezonui jų skaičius augs 
dar mažiausiai trečdaliu. Tokiems 
žmonių srautams valdyti, jų saugumą 
ir operatyvų informavimą užtikrinti 
padeda naujajame oro uosto 
terminale „Fimos“ įrengtos stebėjimo 
kameros, kitos sudėtingos apsaugos ir valdymo sistemos.  Pavyzdžiui, čia 
įdiegta pirmoji Lietuvoje keleivių srautų valdymo sistema, užtikrinanti sklandų 
keleivių judėjimą ir informavimą bei atskirianti Šengeno ir ne Šengeno erdvei 
priklausančių šalių keleivius. O kur dar ypatingi saugumo reikalavimai, kurių 
atitikimą padeda užtikrinti net 200 stebėjimo kamerų. 

...sostinės gyventojus 
ir svečius stebi daugiau 
nei 100 vaizdo kamerų, 
kurias „Fima“ įrengė 
l a n k o m i a u s i o s e 
viešosiose vietose ir 
gatvėse. Įdiegus pirmąją 
Lietuvoje viešo vaizdo 
stebėjimo sistemą 
Vilniuje, nusikalstamumas stebimose vietose kasmet mažėja, 
o policijos pareigūnams kamerų užfiksuota itin detali medžiaga, 
pavyzdžiui, tikslus automobilio numeris ar net pinigų suma, 
sumokėta už vogtą daiktą, leidžia kur kas greičiau nustatyti ir 
nubausti pažeidėjus. Gyventojų saugumu analogiška sistema 
rūpinasi ir uostamiestyje.

...kasdien vieninteliu Baltijos šalyse 
veikiančiu Kauno geležinkelio tuneliu 
pravažiuoja net iki 40 keleivinių ir krovininių 
traukinių. Visų jų eismo saugumą prižiūri 
ir „Fimos“ įdiegtos  modernios inžinerinės 
sistemos. Jeigu įvyktų nelaimė, sistema apie 
tai praneštų tą pačią akimirką, o pagalba būtų 
iškviesta per keletą sekundžių.

...„Lintel“ kontaktų 
centras kasdien aptarnauja 
40 tūkst. klientų, o vienam 
darbuotojui tenka iki 
100 užklausų per dieną. 
Esant poreikiui, galima 
aptarnauti dar 10 tūkst. 
papildomų paklausimų be 
jokių sunkumų. Tokį srautą 

skambučių sėkmingai valdyti padeda technologiniai kontaktų 
centro sprendimai, įdiegti ir prižiūrimi „Fimos“ specialistų. Galime 
būti tikri – paskambinus įmonei, kurią aptarnauja „Lintel“ kontaktų 
centras, atsakymo ilgai laukti tikrai nereikės.
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Regiono transporto sektoriaus ateitis – 
modernūs geležinkeliai
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Kada paskutinį kartą keliavote traukiniu? Daugeliui veikiausiai tektų gerai pasukti 
galvą prieš atsakant į šį klausimą, nes iš statistinių duomenų matyti, jog gyventojai 
pirmenybę teikia kelionei automobiliu, o ne geležinkeliu. 
Tačiau tai toli gražu nereiškia, kad plieno magistralių svarba Baltijos šalių regione 
mažėja. Netgi priešingai – krovinių geležinkeliais kasmet gabenama vis daugiau. 
Statistikos departamento duomenimis, Lietuvoje krovinių gabenimo geležinkeliais 
apimtys per pastarąjį dešimtmetį išaugo beveik dviem trečdaliais – nuo 30,7 mln. 
tonų 2000 m. iki 48 mln. tonų 2010 m. Išankstiniais duomenimis, pernai geležin-
kelių transportu iš viso vežta 52,3 mln. tonų krovinių arba 8,9 proc. daugiau nei 
2010 m. Dar įspūdingesnis augimas užfiksuotas ir Latvijoje: lyginant su 2010 m., 
pernai šios šalies geležinkeliais pervežtų krovinių apimtys augo net 20 proc.

Taigi geležinkelių transporto 
reikšmė auga visame Baltijos 
regione, ir šiam sektoriui plėto-
ti bei jo infrastruktūrai atnaujinti 
skiriamos nemažos investicijos.

„Geležinkeliai atlieka labai 
svarbų vaidmenį šalies ūkyje: 
praėjusiais metais geležinkeliais 
buvo pervežta daugiau nei pusė 
visų Lietuvoje gabentų krovinių. 
Jų srautas sparčiai auga, ir paly-
ginti su 2010 m., pernai krovinių 
apyvarta padidėjo daugiau kaip 
12 proc. Vežimų apimtys didėja 
dėl įvairių priežasčių, tokių kaip 
lanksti „Lietuvos geležinkelių“ 
tarifų politika, ilgalaikės sutar-
tys su pagrindiniais gamintojais 
ir krovinių siuntėjais, palankios 
aplinkybės krovinių vežimų rin-
koje“, – sako „Lietuvos geležin-

keliai“ krovinių vežimo direkcijos 
direktorius Stasys Gudvalis.

Vis dėlto, Lietuvos geležin-
kelių transporto sektorius vis 
dar atsilieka nuo modernių ir 
efektyvių Europos Sąjungos 
geležinkelių sistemų. „Gele-
žinkelių infrastruktūros, ypač 
eismo valdymo sistemų senėji-
mas, neigiamai veikia traukinių 
eismo saugumą, intensyvumą, 
krovinių ir vagonų apyvartą bei 
kitus veiklos rodiklius. Todėl eis-
mo valdymo ir kontrolės įrangos 
keitimas bei modernizavimas 
yra vienas svarbiausių prioritetų 
pertvarkant infrastruktūrą“,– tei-
gia AB „Lietuvos geležinkeliai“ 
geležinkelių infrastruktūros di-
rekcijos direktorius Albinas Ra-
gauskis.

Nuosmukio laikais – įspū-
dingas augimas
Didelis dėmesys geležinkelių 

modernizavimui skiriamas ir 
Latvijoje, kur traukiniais pervežamų 
krovinių skaičius auga itin sparčiai. 
„Jeigu pernai Europos Sąjungoje 
geležinkeliais gabenamų krovinių 
rinka augo vidutiniškai 4 proc., 
Latvijos augimo tempai buvo 
gerokai spartesni – pernai pervežta 
10 mln. tonų arba penktadaliu 
daugiau nei 2010 m. Tai puikiai 
iliustruoja geležinkelių svarbą šalies 

transporto sektoriuje“, – pastebi 
bendrovės „Latvijos geležinkeliai“ 
projektų skyriaus vadovė Aija 
Poča.

Pasak pašnekovės, dėl eko-
nominės krizės daugelio aplinki-
nių valstybių krovinių gabenimo 
rinka traukėsi, tačiau Latvijos 
geležinkeliai šio nuosmukio ne-
patyrė. Netgi priešingai – plėtė ir 
stiprinio krovinių gabenimo gele-
žinkeliais sektorių, pagal krovos 
apimtis išsiverždama į ES lyderes.

„Augant pervežamų krovinių 

Bendrovė „Fima“ jau 15 metų daly vauja geležinkelio sektoriaus pro jektuose ir savo patirtį taiko ne tik Lietuvoje,
bet ir kitose Baltijos regi ono šalyse.
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ĮDOMU

Įdomūs faktai:

Nors pasaulyje daugiausiai krovinių gabenama jūromis, sausu-
mos transportas bemaž 3 kartus greitesnis.

Šaudyklinis traukinys „Saulė“, sujungiantis Europą ir Kiniją, 11 
tūkst. kilometrų atstumą įveikia per 18 dienų.

Lietuvoje nutiestų geležinkelių ilgis – daugiau kaip 1700 km. 
Sujungus šiuos kelius į vieną liniją, būtų galima nuo Vilniaus 
nuvažiuoti iki Paryžiaus. 

Dar platesnis geležinkelių tinklas Latvijoje: šios šalies geležinkelių 
ilgis daugiau kaip 1880 km. Tai atstumas nuo Rygos iki Monako. 

srautams, būtina užtikrinti pa-
kankamą geležinkelių pralaidu-
mą, traukinių greitį ir saugumą, 
todėl geležinkelių infrastruktūros 
plėtrai skiriamos reikšmingos 
investicijos. Ypatingas dėmesys 
tenka vadinamiems „siaurie-
siems“ ruožams. Siekiant didinti 
jų pralaidumą, Skriveri – Krust-
pils ruože tiesiamas antras ke-
lias. Kad augtų Latvijos uostuo-
se perkraunamų krovinių kiekis, 
tiesiamos naujos atšakos link 
uostų terminalų. Be to, 2011 m. 
pradėta eksploatuoti nauja auto-
matizuota signalizacijos sistema, 
užtikrinanti modernų traukinių 
eismo valdymą „Rytų – Vakarų“ 
koridoriuje bei padidinanti tiek 
linijos pralaidumą, tiek ir saugu-
mą“, – pasakoja A. Poča.

Geležinkelių modernizavi-
mui – reikšmingos inves-
ticijos
Modernios geležinkelių siste-

mos reikšmę valstybei vaizdžiai 
iliustruoja investicijos į plieno ma-
gistralių infrastruktūros ir eismo val-
dymo atnaujinimą. Štai Latvija šiais 
metais į geležinkelių infrastruktūrą 
planuoja investuoti daugiau kaip 
198 mln. eurų., o Lietuvoje šie-
met geležinkelių modernizavimui 
ketinama skirti beveik 100 mln. 
eurų Europos Sąjungos struktū-
rinės paramos. Lietuvos geležin-
keliai planuoja toliau intensyviai 
įgyvendinti projektą „Rail Baltica“, 
sujungsiantį Lenkiją, Lietuvą, Latvi-
ją, Estiją ir Suomiją, plėsti Klaipė-
dos geležinkelio mazgo ir Vilniaus 
aplinkkelio infrastruktūrą. Latvijoje 

Bendrovės „Latvijos geležinkeliai“ projektų skyriaus vadovė Aija Poča:    
„Augant pervežamų krovinių srautams, būtina užtikrinti pa kankamą geležinkelių  
pralaidu mą, traukinių greitį ir saugumą, todėl geležinkelių infrastruktūros plėtrai 
Latvijoje skiriamos reikšmingos investicijos.”

šiemet ketinama atnaujinti Škiro-
tavos stoties vagonų skirstomąjį 
kalnelį, modernizuoti Bolderajos – 
Zasulaukio jungtį, pastatyti antrą-
ją Bolderajos stotį ir išplėsti Rytų 
– Vakarų koridorių, tiesiant antrąjį 
kelią Skriveri – Krutspils ruože. Tai 
toli gražu ne visi darbai, kuriais gali 
pasigirti geležinkelių sistemą at-
naujinantys specialistai.

Lietuvoje rudenį planuojama 
baigti modernizuoti tarptautinio 
geležinkelio koridoriaus „IXD“ at-
šaką, jungiančią Rusijos Federaci-
ją su Kaliningrado sritimi. Moder-
nizavimo darbus atlieka bendrovė 
„Fima“ kartu su Čekijos partnere 
„AŽD Praha“.

„Įgyvendinus šį sudėtingą ir 
didelio masto projektą, trauki-
nių greitį modernizuotoje linijoje 
bus galima padidinti net iki 160 
km/h. Darbai vykdomi labai pla-
čiame, net 110 kilometrų ruože, 
kur atnaujiname eismo valdymo, 
elektros tiekimo, telekomunikacijų 
ir kitas svarbias geležinkelių siste-
mas“, – pasakoja „Fimos“ Gele-
žinkelių sprendimų departamento 
direktorius Vaidas Venskus. 

Bendrovė jau 15 metų daly-
vauja geležinkelio sektoriaus pro-
jektuose, ir savo patirtį taiko ne tik 
Lietuvoje, bet ir kitose Baltijos regi-
ono šalyse. 

„Šiuo metu Latvijoje diegiame 
Skriveri – Krustpils ruože geležin-
kelių inžinerines sistemas. Esame 
atsakingi už eismo valdymo, te-
lekomunikacijų ir elektros tiekimo 
sistemų projektavimą bei diegimą. 
Šiame ruože įdiegsime šiuolaikišką 
kompiuterizuotą traukinių eismo 

valdymo sistemą, sumontuosime beveik 300 modernių šviesoforų bei 
centralizuosime 160-ies iešmų valdymą“, – sakė Latvijos bendrovės SIA 
„Fima“ plėtros direktorė Agnese Savule. 

Bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ Krovinių vežimo direkcijos direktorius
Stasys Gudvalis: „Geležinkeliai atlieka labai svarbų vaidmenį šalies ūkyje: 
praėjusiais metais geležinkeliais buvo pervežta daugiau nei pusė visų
Lietuvoje gabentų krovinių.“
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Kas pasikeitė Lietuvos pa-
sienyje, ėmus veikti naujo-
sioms saugos sistemoms?
Kalbant paprastai, gerokai iš-

augo pasienio ruožus saugančių 
pareigūnų galimybės stebėti ir 
užfiksuoti pažeidimus. Dabar tai 
galime sėkmingai daryti tiek die-
ną, tiek naktį, bet kokiomis oro 
sąlygomis. Svarbiausiuose taš-
kuose išdėstyta įranga automa-
tiškai praneša pareigūnams apie 
užfiksuotą judėjimą, taigi niekas 
nepraslysta pro pasieniečių akis. 
Modernios sistemos leidžia pa-
reigūnams greičiau reaguoti į pa-
žeidimus – juk norint sulaikyti pa-
žeidėjus svarbi kiekviena minutė.

Ar šios permainos atsi-
spindi pažeidimų statisti-
koje?
Be abejo. Atnaujinus tam tikrų 

pasienio ruožų apsaugą, spragų 

valstybės sienoje gerokai suma-
žėjo. Pavyzdžiui, 2010 metais 
įdiegus modernią sistemą anks-
čiau neramiausia pasienyje su 
Rusija laikytoje Viešvilės užkar-
doje, per metus ten nebuvo už-
fiksuota nei vieno sienos pažei-
dimo atvejo. Labai svarbus vien 
žinojimas, kad Lietuvos sienas 
saugo modernia įranga aprūpinti 
pareigūnai, nes ten, kur veikia to-
kios modernios techninės sienos 
apsaugos sistemos, bandymų 
neteisėtai kirsti sieną sumažėjo 
net 90 proc. Žinoma, čia prisi-
dėjo ir griežtesnės bausmės už 
kontrabandos gabenimą, o taip 
pat šviečiamasis darbas su pa-
sienio gyventojais, moksleiviais.

Vieni pirmųjų Lietuvoje 
buvo modernizuoti dalis 
Pagėgių ir Varėnos rinkti-
nių saugomų sienos ruo-

XXI amžiaus technologijos
Lietuvos sienas daro sunkiai įveikiamas
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Sakoma, palei visą sieną sargybinių neišstatysi. Ypač, jei tos sienos ilgis 
daugiau kaip 1000 kilometrų – būtent tokio ilgio Šengeno erdvės išorės sienos 
dalį kontroliuoja Lietuvos pasieniečiai. Tačiau įrengti budrias akis, dieną naktį 
stebinčias mūsų šalies prieigas, įmanoma.
Pasak Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) vado pavaduotojo štabo 
viršininko pulkininko Valentino Novikovo, Lietuvos pasienyje galima pajusti 
patį tikriausią dvidešimt pirmąjį amžių. Šiandien moderniomis kompleksinėmis 
elektroninėmis sistemomis yra sustiprinti pasienyje su Baltarusija veikiančios 
Tribonių bei sieną su Rusija saugančių Bardinų, Viešvilės ir Plaškių užkardų 
ruožai. O tai daugiau kaip 120 km saugomos Lietuvos sienos su Rusija ir 
Baltarusija. Minėtuose ruožuose sumontuotos vaizdo kameros, šiluminę energiją 
fiksuojantys naktinio matymo įrenginiai (termovizoriai), radarai, mikrobangų 
davikliai. Pulkininko V. Novikovo pasiteiravome, kaip šiuolaikinės technologijos 
keičia pasieniečių darbą ir sienų apsaugą.

ĮDOMU

VSAT darbo rezultatai:

2011 m. pasieniečiai sulaikė 396 sienos pažeidėjus, neteisėtai 
kirtusius Lietuvos sieną. Tai 31,6 proc. daugiau nei 2010 m., 
kuomet pasieniečiai sulaikė 301 tokį pažeidėją.

2008 m. pareigūnai sulaikė 1234 nelegalius imigrantus, kurių 
didžioji dalis – Rusijos ir Baltarusijos piliečiai. 2011 m. šis 
skaičius padidėjo iki 1623.

Pasienio apsaugos sistemų modernizacija Bardinų ir Viešvilės 
užkardose bandymų neteisėtai kirsti sieną sumažino net 90%.

Sieną su Rusija saugančios Viešvilės užkardos pasieniečiai, 
kurios ruože buvo įdiegta universali sienos kontrolės sistema, 
2010 m. rugsėjo mėn. – 2011 m. rugsėjo mėn. neužfiksavo 
nei vieno bandymo pažeisti valstybės sieną.

Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado pavaduotojas štabo viršininkas pulkininkas Valentinas Novikovas
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Integruotos elektroninės apsaugos sistemos Plaškių, Viešvilės, Bar-
dinų ir Tribonių užkardų ruožuose – iš viso daugiau nei 120 km. 

Vaizdo stebėjimo ir perimetro apsaugos sistema dvylikoje pasienio 
kontrolės punktų Rusijos ir Baltarusijos pasienyje - beveik 400 vaiz-
do kamerų.

Vaizdo stebėjimo ir apsaugos sprendimai atskiruose geležinkelio 
ruožuose ir stotyse, siekiant sustiprinti tranzitu  iš Rusijos ir atgal 
vykstančių traukinių kontrolę.

žų. Pernai tokia kontrolės 
sistema įdiegta Plaškių 
užkardos ruože. Kaip atsi-
renkami ruožai, kurių ap-
saugą būtina stiprinti?
Labai daug pažeidimų fik-

suojama ties Baltarusijos ir Ru-
sijos sienomis, iš kur Lietuvą 
pasiekia didžiausi kontrabandos 
srautai. Todėl pirmiausiai moder-
nizuojame tuos taškus, kuriuose 
pasitaiko daugiausiai pažeidimų.

Pirmąjį pilotinį projektą įgy-
vendinome Pagėgių rinktinės 
Bardinų ir Varėnos rinktinės Tri-
bonių užkardose. Šias užkardas 
atsirinkome ne tik dėl didelio 
pažeidimų skaičiaus, bet taip 
pat ir dėl vietovės reljefo ypaty-
bių. Lietuvos kraštovaizdyje di-
delė gamtos sąlygų įvairovė, o 
tai nemažas iššūkis parenkant 
tinkamas technologijas. Bardinų 
užkardos ruože siena su Rusija 

eina vien Nemunu, gamtos sąly-
gos išties sudėtingos, kaip ir pa-
sienyje su Baltarusija esančios 
Tribonių užkardos ruože – ten 
siena eina ir pelkynais, ir miš-
kais, taigi galėjome visapusiškai 
įvertinti taikomų technologijų ga-
limybes.

Ar lūkesčiai pasiteisino?
Iškalbingiausiai atsakytų 

skaičiai: dar 2005 m., iki ruožo 
modernizavimo, Bardinų užkar-
doje buvo 116 pažeidimų iš 179, 
užfiksuotų visame Pagėgių ruo-
že. Tuo tarpu 2009 m. visame 
ruože buvo 110 pažeidimų, iš 
kurių tik 20 – Bardinų užkardoje. 
Itin sudėtingas buvo ir Viešvilės 
užkardos ruožas, tačiau 2010 m. 
jame baigus diegti modernią sie-
nos apsaugos sistemą, per me-
tus ruože nebuvo užfiksuotas nė 
vienas pažeidimas.

Esame girdėję, kad įdie-
gus modernias saugos 
sistemas pasienyje, parei-
gūnams įkliūva ne tik kon-
trabandininkai ar nelega-
lūs imigrantai.
Visko pasitaiko. Galėčiau 

pastebėti, kad mažesnių pasie-
nio miestelių gyventojai į VSAT 
pareigūnus dažnai žvelgia ne tik 
kaip į pasieniečius, bet ir kaip į 
policininkus, ir tai nėra visai be 
pagrindo. Pavyzdžiui, kartą sis-
temai užfiksavus įtartiną judėji-
mą pasienyje, į vietą nuskubėję 
pareigūnai užklupo brakonierius, 
kurie tinklais gaudė žuvis. Šie as-
menys buvo sulaikyti ir perduoti 
aplinkosaugininkams. Brakonie-
riams gresia baudos ne tik už 
žalą gamtai, bet ir už Pasienio 
teisinio režimo taisyklių pažeidi-
mus.

Tad ar galima teigti, kad 
Lietuvos sienų apsauga 
yra viena moderniausių ir 
veiksmingiausių Europo-
je? Kaip atrodome greta 
kitų Europos Sąjungos 
valstybių?
Nors per pastaruosius kele-

rius metus gerokai pasistūmėjo-
me į priekį, palyginęs mūsų sienų 
apsaugą su kai kuriomis kitomis 
ES valstybėmis, sakyčiau, jog 
modernizacija Lietuvoje dar tik 
prasidėjo, tačiau einame teisin-
ga linkme. Svarbu pažymėti, jog 
atnaujinti pasienio ruožai – vieni 
moderniausių ne tik Lietuvoje, 
bet ir visoje ES. Tiesa, dauguma 
ES šalių turi tik vidines Šengeno 

erdvės sienas, kurių apsaugai 
skiriama ne tiek daug dėmesio, 
kaip išorės sienų. Mūsų situacija 
kitokia: mes kontroliuojame apie 
dešimtadalį visos Šengeno su-
tarties valstybių išorės sausumos 
sienos. Turėdami tokias kaimy-
nes kaip Rusija ir Baltarusija, iš 
kurių keliauja didžiausi pažeidėjų 
srautai, privalome stiprinti sienos 
apsaugą visomis priemonėmis, 
tam skirdami gerokai daugiau 
dėmesio ir lėšų. Labai tikiuosi, 
kad sėkmingi atnaujintų ruožų 
veiklos pavyzdžiai ir pagerėję 
darbo rezultatai paskatins toles-
nę modernizaciją.

Kiek svarbūs sienos ap-
saugos projektai ES lėšo-
mis finansuojamų projek-
tų kontekste?
Sienų apsaugos stiprinimo 

projektai įgyvendinami ES ir Lie-
tuvos valstybės lėšomis. Euro-
pos Sąjungos įsteigto Išorės sie-
nų fondo (ISF) vienas iš tikslų yra 

veiksmingas išorės sienų kon-
trolės organizavimas. Net 71% 
Lietuvai skiriamų šio fondo lėšų 
yra būtent vadinamosios „žalios“ 
sienos apsaugos stiprinimui – tai 
reiškia, kad šie projektai yra prio-
ritetų sąrašo viršuje.

Sienų apsauga – viena 
svarbiausių valstybės 
funkcijų. Kaip numatoma 
toliau ją stiprinti?  
Turiu labai blogų naujienų 

kontrabandininkams ir pažeidė-
jams: akylai saugomos valstybės 
sienos buvo ir lieka vienas svar-
biausių prioritetų, ir pasienio ruo-
žų stebėjimo sistemų moderni-
zavimui ketinama skirti nemažai 
investicijų. Jei pernai sausumos 
sienos stebėjimo plėtrai skirta 
8,2 mln. litų ISF lėšų, tai šiemet 
numatytos 16 mln. litų investici-
jos, o 2013 m. – daugiau kaip 33 
mln. litų. Modernizavimui įsibė-
gėjant, valstybės sienų apsauga 
tik stiprės.

Fimos“ įgyvendinti projektai,
stiprinant valstybės sienos apsaugą:

NAUDINGA ŽINOTI

Valstybės sienų saugumas buvo ir yra vienas esminių prioritetų  – pasienio ruožų 
stebėjimo sistemų moderni zavimui ketinama skirti nemažai investicijų. 
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Išmaniosios technologijos
energetikos sektoriuje –
neišvengiama ateities perspektyva
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Brangstantys energijos ištekliai ir augantis vartojimas, siekis tausoti aplinką, galiausiai, 
didesnis veiklos našumas ir mažesni kaštai – šios ir daugelis kitų aplinkybių nuolat 
skatina susimąstyti apie efektyvesnį energijos naudojimą. Išeitį siūlo šiuolaikinės 
technologijos – daugelyje šalių sparčiai diegiami išmanieji elektros tinklai (angl. smart 
grid), padedantys užtikrinti saugų bei patikimą elektros tiekimą bei vartoti energiją 
taupiai. Pasaulinė pažanga neaplenkia ir Lietuvos: čia jau įgyvendinami pirmieji 
išmaniųjų elektros tinklų diegimo projektai. Moderniųjų technologijų plėtrai skatinti 
įkurta Išmaniųjų technologijų asociacija (ITA), kurios viena iš steigėjų bei narių 
yra ir bendrovė „Fima“. Su asociacijos prezidentu Gediminu Abarčiu kalbame apie 
naujoves energetikos sektoriuje ir Lietuvos ūkyje bei versle.

Pone Gediminai, pirmiau-
siai prašytume plačiau 
pristatyti Išmaniųjų tech-
nologijų asociaciją: ką ji 
vienija ir kokie šios orga-
nizacijos tikslai? 
Asociacija įkurta 2011 m. 

birželį ir pagrindinis jos tikslas – 
skleisti išmaniųjų technologijų 
idėjas bei siekti darnios jų plėtros. 
Išmaniosios technologijos vis la-
biau skverbiasi į kasdieninį žmo-
nių gyvenimą. Kad šis procesas 
vyktų kuo sklandžiau ir galėtume 
visapusiškai pasinaudoti išma-
niųjų technologijų teikiamomis 
galimybėmis, buvo įsteigta Iš-
maniųjų technologijų asociaci-
ja, vienijanti verslo pirmaujančių 
technologijų gamintojų atstovus, 
sistemų integravimo kompanijas 

ir mokslo atstovus – pavyzdžiui, 
mums itin malonu, kad prie ITA 
prisijungė tokie akademinės 
bendruomenės nariai kaip Kau-
no technologijos universitetas ar 
Lietuvos Energetikos institutas. 

Iš karto po susikūrimo, aso-
ciacija inicijavo Išmaniųjų tech-
nologijų klasterio įkūrimą ir šiam 
projektui yra gautas Lietuvos 
verslo paramos agentūros fi-
nansavimas. Klasteris sujungs 
įmones perspektyviam sprendi-
mų ir produktų kūrimui Išmanių-
jų technologijų srityje. Išmaniųjų 
technologijų klasteris kartu su 18 
parnerių, tarp kurių yra Šiaurės 
šalių universitetai, savivaldybės 
ir informacinių technologijų milži-
nė „IBM“ jau pateikė pirmąją pa-
raišką dalyvauti tarptautiniame 

projekte „Išmanūs miestai ir ben-
druomenės“ (angl. „Smart Cities 
And Communities“). Šį projektą 
finansuoja Europos Komisija. 

Žinome, jog pastaruoju 
metu ITA dėmesio cen-
tre – išmanieji elektros 
tinklai. Apie juos girdime 
vis dažniau, tačiau kaip 
reikėtų suprasti paties iš-
maniojo tinklo idėją? Kuo 
šie tinklai ypatingi?
Ko gero, svarbiausias įprastų 

ir išmaniųjų tinklų skirtumas yra 
tas, kad pastaraisiais energija ne 
tik perduodama: išmaniuosiuose 
tinkluose renkama ir apdorojama 
informacija apie visų tinklo daly-
vių aktyvumą, elektros energijos 
vartojimo ir gamybos ypatumus. 

Išmaniųjų technogolijų asociacijos prezidentas Gediminas Abartis mano, kad tik 
nuo išmaniųjų technologijų strategijos ir diegimo spartos priklausys, ar Lietuva bus 
tarp lyderiaujančių šalių ir pasinaudos galimybe su kurti išmaniąją infrastruktūrą. 
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getikos sektoriuje?
Išmaniosios technologijos 

energetikoje stipriai prisidės prie 
konkurencingumo ir efektyvumo 
didinimo. Tai yra neišvengiamas 
procesas, tačiau nuo strategijos 
ir diegimo spartos priklausys, ar 
Lietuva bus tarp lyderiaujančių 
šalių ir pasinaudos galimybe su-
kurti išmaniąją infrastruktūrą  ir 
aplink ją išmaniuosius verslus. 

Išmaniųjų technologijų plėtra 
energetikoje yra ilgalaikis ir laips-
niškas procesas, juk modernūs 
elektros tinklai nesukuriami vie-
nu ypu. Gyventojų namuose, 
įmonėse ir organizacijose turi Pagal elektros energijos vartojimo neefektyvumą Lietuva daugiau kaip 2,6 karto 

viršija ES vidurkį. Išmanieji tinklai, lei džiantys gerokai efektyviau var toti elektros 
energiją, padės iš esmės pagerinti šį rodiklį.

Išmaniesiems tinklams diegti 
pasitelkiami naujausi inžineriniai 
ir kompiuteriniai sprendimai, o 
moderni įranga užtikrina saugų 
ir patikimą elektros tiekimą. Tuo 
pačiu įrengiamos ir pažangios 
apskaitos sistemos, leidžiančios 
realiu laiku   analizuoti energijos 
vartojimą ir atitinkamai valdy-
ti elektros gamybą bei tiekimą. 
Speciali įranga netgi „moko“ 
efektyvaus energijos vartojimo, 
pavyzdžiui, nurodydama prietai-
sams veikti tuomet, kai energija 
pigiausia. Be to, technologijos var-
totojui leidžia pačiam pasigaminti 
elektros už konkurencingą kainą, 
o perteklinę energiją parduoti.

Žvilgtelėkime į išmaniojo tin-
klo koncepciją vartotojo aki-
mis. Kokios naudos galime 
tikėtis įdiegus tokį tinklą?

Be abejo, išmanusis elek-
tros tinklas labai parankus pa-
prastiems vartotojams: jiems 
atsiranda galimybės pasirinkti, 
kokiu metu ir kiek naudoti elek-
tros energijos, stebėti ir vertinti 
jos suvartojimą. O ši informacija 
padės sutaupyti – tiek koreguo-
jant energijos vartojimo įpro-
čius, tiek ir renkantis palankiau-
sius elektros energijos tiekėjų 
tarifus.

Tačiau pažymėčiau, kad 
išmaniojo tinklo naudą pajus 
kiekvienas elektros energijos 
sistemos dalyvis. Atsiradus su-
trikimų elektros tinkle, elektros 
tiekimo operatorius  galėtų kur 
kas operatyviau į juos reaguoti, 
daugelį trikdžių pašalinti nuo-
toliniu būdu ir taupydamas tiek 
savo, tiek vartotojų laiką ir pini-
gus.

Visa tai skamba įspūdin-
gai. Bet juk žinome, kad 
kartais nėra lengva tokius 
didelius pokyčius įgyven-
dinti. Tad kaip vertinate 
išmaniųjų tinklų perspek-
tyvas Lietuvoje?
Pirmiausiai įvertinkime faktus: 

statistikos agentūros „Eurostat“ 
duomenimis, esame viena ne-
efektyviausiai elektros energiją 
vartojančių Europos Sąjungos 
valstybių. Pagal neefektyvumą 
daugiau kaip 2,6 karto viršijame 
ES vidurkį. Išmanieji tinklai, lei-
džiantys gerokai efektyviau var-
toti elektros energiją, padės iš 
esmės pagerinti šį rodiklį, o tai itin 
aktualu kylant energijos išteklių 
kainoms.

Nors Lietuvoje jau įgyven-
dinami atskiri projektai, susiję 
su išmaniųjų technologijų plėtra 
energetikos sektoriuje, lyginant 
su kitomis Europos valstybėmis 
esame gerokai atsilikę. Kaip rodo 
pernai paskelbta Europos išma-
niosios energetikos instituto atas-
kaita, išmaniųjų skaitiklių diegimo 
požiūriu Lietuva, kartu su Latvija, 
Slovakija ir Liuksemburgu, yra 
priskiriama prie „nerangiųjų“ Eu-
ropos valstybių – tyrėjai pasigen-
da tiek aiškios strategijos, tiek tei-
sinės bazės. Kad pasistūmėtume 
į priekį, Lietuvai būtina išmaniųjų 
technologijų plėtros koncepci-
ja, o tam reikalingas glaudesnis 
valstybės, verslininkų ir moksli-
ninkų bendradarbiavimas.

Kokios išmaniųjų techno-
logijų perspektyvos ener-

„Fima“ projektų vadovas
Valentas Titarenka:

Išmanios technologijos 
jau pritaikomos ir Lietuvoje. 
Viena iš išmaniųjų elektros 
tinklų dalių yra skirstomųjų 
tinklų valdymo sistemos 
(angl. Distribution Mana-
gement Systems (DMS). 
DMS užtikrina elektros tin-
klų valdymo efektyvumą ir 
saugumą, sumažina valdy-
mo kaštus.

 „Fima“ šiuo metu tokią 
sistemą diegia vykdydama 
IXD geležinkelio koridoriaus 
modernizavimo darbus, 

Energetikos sprendimų lyderės „GE Energy“ sukurta „PowerON Fusion™“ 
integruota tinklo valdymo sistema automatizuoja ir sujungia visus elektros tinklo 
valdymo ir priežiūros procesus.

 Taip pat aktyviai dalyvaujame elektros tinklo transformatorinių pastočių val-
dymo sistemų (SCADA) modernizavimo projektuose. Valdymo sistema SCADA 
yra viena iš kertinių infrastruktūros objektų inžinerinių sistemų, surenkančių ir anali-
zuojančių tinklo duomenis. Šia sistema naudojasi dauguma elektros, vandens bei 
dujų tiekimo įmonių.

KOMENTARAS

būti įdiegti išmanieji skaitikliai, 
įrengiamos modernios valdymo 
sistemos tinkluose, reikalinga ir  
vartotojų energijos naudojimo  ir 
energijos gamybos/tiekimo re-
aliu laiku valdymo įranga ir t.t. 
Kaip ir minėjau, tam pirmiausiai 
būtina aiški strategija ir sutelktos 
visų su šiuolaikinių technologijų 
plėtra susijusių institucijų bei or-
ganizacijų pastangos.

Dėkojame už pokalbį. 

Asociacijos interneto svetainė 
www.smartta.eu

http://www.smartta.eu
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„Fima“ partneris „Southwest 
Microwave“ pristatė naujausios 
kartos intelektualių INTREPIDTM 
jutiklių perimetro apsaugos siste-
mų seriją.

Naujos kartos sistemos ga-
rantuoja integruotą technologinį 
sprendimą įvairiems lauko peri-
metro apsaugos poreikiams, o 
jos lankstumas leidžia susidoro-
ti su įvairiais saugumo iššūkiais. 

„Fima“ tęsia bendradarbiavimą 
su pasauline aplinkos ir pramoninių 
matavimų technologijų lydere 
„Vaisala“.

Bendrovės „Vaisala“ sprendimai 
plačiai taikomi intelektualių kelių 
transporto sistemų diegime, 
stambiuose aviacijos projektuose, 
įvairiuose meteorologiniuose bei 
hidrologiniuose matavimuose ir dar 
daugelyje kitų technologijų sričių. 

Suomių bendrovės „Vaisala“ 
produktai naudojami ir Lietuvoje, 
įgyvendinant Valstybinės reikšmės 
kelių eismo informacinės 

„Vaisala“ sprendimai – 
įvairiems intelektualių
technologijų projektams

„Southwest Microwave“ pristatė naujos 
kartos perimetro apsaugos sistemas
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Kompanija „Vaisala“ turi 75 metų darbo patirtį ir klientus daugiau nei 
140 pasaulio šalių.
Daugiau informacijos apie bendrovės sprendimus: www.vaisala.com.

sistemos projektą. Šių metų 
sausį buvo pradėti kelių oro 
sąlygų stotelių modernizavimo 
darbai, kurių metu Lietuvos 
keliuose bus sumontuota 50 
naujų „Vaisala“ oro sąlygų 
stotelių. Naujosios stotelės 
teiks tikslesnę informaciją 
apie oro temperatūrą bei 
drėgmę, kritulių intensyvumą, 
matomumo nuotolį, vėjo kryptį 
ir greitį, kelio dangos paviršiaus 
būklę: vandens, sniego ir 
ledo ant kelio paviršiaus storį, 
sukibimo koeficientą.

„Southwest Microwave“ siūlo 
trijų tipų naujos kartos jutiklius: 
tvoros, požeminio kabelio bei 
skaitmenius mikrobangų bar-
jerus. Vartotojas, valdydamas 
sistemą viename ryšio tinkle, 
gali lengvai ir ekonomiškai ap-
saugoti teritoriją, pasirinkda-
mas konkrečiai vietai labiausiai 
tinkantį jutiklį. Tinklas, kuria-
me valdoma sistema, gali būti 

konfigūruojamas pagal vartotojo 
poreikius, dydį bei ataskaitų rei-
kalavimus, o tai garantuoja laiku 
gaunamą informaciją apie pažei-
dimus.

„Southwest Microwave“ yra 
patikimas perimetro apsaugos 
sistemų gamintojas jau nuo 
1971 m.

Daugiau informacijos apie technologijas: http://www.southwestmicrowave.com/lietuviskai/

http://www.vaisala.com
http://www.southwestmicrowave.com/lietuviskai/
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Daugiau informacijos apie renginį http://www.robotsintellect.lt 

Studentai „Fimos“ mestą iššūkį 
pasitiko inovatyviomis idėjomis

Varžybos „Robotų intelektas 
2012“ vėl suburs Europos 
technologijų entuziastus
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Jau ketvirtą kartą bendrovė „Fima“ metė iššūkį techniškųjų specialybių 
studentų varžybų „BEST Sprendimai“, vykusių Kauno technologijos 
universitete, dalyviams. Šį kartą būsimiems inžinieriams buvo pateikta 
užduotis sukonstruoti autonominį dėmesio „atkreiptuką“, kuris ne tik perspėtų 
vairuotojus apie pėsčiųjų perėją, bet taip pat kuo ilgiau veiktų naudodamas 
savo sukauptą energiją.

Gegužės 3 d. Kaunas taps technologijų entuziastų 
iš visos Europos traukos centru. Jau antrus metus KTU 
Studentų mokslinės draugijos organizuojamos „Robotų 
intelekto“ varžybos yra didžiausios Baltijos šalyse, 
skatinančios Europos jaunimą domėtis intelektualiomis 
valdymo sistemomis.„Fima“ sprendimų 

departamento direk-
torius Rokas Šlekys 
sakė, kad sulaukė labai 
įdomių ir nestandartinių 
užduoties sprendimo 
būdų. Studentai siūlė 
vairuotojų dėmesį at-
kreipti vėjo malūnu, ku-
ris skleidžia ausiai ma-
lonų garsą ir generuoja 
energiją,  perėjose pa-
statyti skaidrias skysčio 
talpas, kurios, apšvies-
tos automobilių žibintų, 
pradėtų švytėti ir dar 
daug kitų originalių bei 
kūrybiškų variantų.

Renginyje dalyvavęs 
KTU rektorius Petras 
Baršauskas teigė, jog 
BEST organizacijos vei-
kla atitinka vieną iš trijų 

KTU tikslų: skatinti pažangią šalies raidą, bendradarbiaujant su visuomenės ir ūkio partneriais, 
plėtoti inovacijų diegimą bei technologijų kūrimą.

BEST – tai tarptautinė, nevyriausybinė, nepolitinė ir pelno nesiekianti studentų organizacija, vei-
kianti daugelyje Europos šalių. „BEST Sprendimai“ varžybų tikslas – ugdyti jaunuosius protus, kelti 
jų kompetencijas, populiarinti inžinerinius mokslus bei skatinti dalyvių ir įmonių bendradarbiavimą.

„Robotų intelektas“ suburia technologijų entuziastus iš visos Europos, 
besidominčius elektronika, robotika, mechatronika ir dirbtiniu intelektu. Var-
žybų dalyviams skirta pagrindinė užduotis – 600 m trasoje su kliūtimis 
rasti ir atvežti 1 kg „aukso maišą“. Jį atgabenęs autonominis mobilus 
robotas savo kūrėjų komandai laimės 9000 eurų prizą. Prie jaunųjų protų 
iniciatyvos rėmimo bei kūrybiškumo skatinimo jau antrus metus iš eilės 
prisideda ir renginio mecenatas „Fima“, įsteigęs specialų prizą: toje pa-
čioje trasoje bus paslėptas 500 eurų vertės „Fima“ maišelis, kurį rasti bus 
šiek tiek lengviau.

Varžybų dalyviai savo kūrinių galimybes galės išbandyti ir kitose rung-
tyse: linijos sekimo, labirinto bei kamuoliuko gabenimo.

http://www.robotsintellect.lt


LIETUVA
UAB „FIMA“
Žirmūnų g. 139
09120 Vilnius, Lietuva
Tel. (8 5)  236 3536
El. paštas info@fima.lt
www.fima.lt

LATVIJA
SIA „FIMA“
Dzelzavas iela 120g
Rīga, LV-1021, Latvija
Tel. +371 677 222 77
El. paštas info@fima.lv
www.fima.lv

BALTARUSIJA
OOO „FIMA BR“
Biriuzova g. 10a, No 7H
Minskas 220073, Baltarusija
Tel. +375 17 200 59 99
El. paštas info@fima.by
www.fima.by

LENKIJA
FIMA Polska Sp. Z o.o.
ul. Poleczki 12, 02-822 
Warszawa, Lenkija
Tel. +48 22 894 60 13
El. paštas biuro@fimapolska.pl 
www.fimapolska.pl

JAV kapitalo valdoma bendrovė „Fima“ yra intelektualių inžinerinių sprendimų lyderė Baltijos šalyse, teikianti 
telekomunikacijų, saugos, automatikos, duomenų centrų bei transportui ir energetikai skirtus sprendimus. 

Bendrovė intelektualius inžinerinius sprendimus diegia verslo įmonėms bei valstybinėms organizacijoms Bal-
tijos šalyse ir Baltarusijoje, nuolat dalyvauja projektuose, kuriuose taikomos technologinės inovacijos. Per du 
veiklos dešimtmečius „Fima“ jau įgyvendino keletą tūkstančių įvairaus dydžio ir sudėtingumo projektų.

Pagrindinė „Fima“ būstinė įsikūrusi Lietuvoje Vilniuje, dukterinės įmonės įsteigtos Latvijoje, Lenkijoje, Balta-
rusijoje. 

Turite idėjų, pasiūlymų ar komentarų? Rašykite mums sprendimu.era@fima.lt

Kontaktai Apie „Fima” įmones
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