
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

UAB Elgamos šviesa rekvizitai  

 
Įmonės kodas: 226341530 
PVM kodas: LT 263415314 
Telefonas:   8 5 210 15 30 
Faksas:   8 5 210 14 27 
E-Mail:   sviesa@elgamossviesa.lt 
Adresas:  Visorių g. 2, LT-08300, Vilnius 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Įmonės tiekiamos produkcijos asortimentas 
 

Lauko šviestuvai 
- SCHREDER www.schreder.com 
- NIKKON  
- LEIPZIGER www.leipziger-leuchten.com 
- ELKAMET www.elkamet.com 
- ALLUM www.allum.com 
- ARES www.aresill.it 
- LANDA www.landa.it 

 

   

Ir lauko ir vidaus šviestuvai 
- ARCLUCE www.arcluce.it 
- OSRAM www.osram.com 
- BRILUX www.brilum.pl 
- HELESTRA www.helestra-leuchten.de 
- GHIDINI www.ghidini.it 
- MASSIVE www.massive.eu 
- DELTA LIGHT www.deltalight.com 
- RELCO www.relcogroup.com  

   

Vidaus šviestuvai 
- LINEA VERDACE www.linea-verdace.be  
- LA LAMPADA www.lalampada.com  
- ORION www.orion.co.at  
- FABAS LUCE www.fabasluce.it  

 

Trumpas įmonės pristatymas 
 
UAB „Elgamos šviesa“ (iki 2003 UAB „Elgama“) savo 

veiklą pradėjo 1992 metais. Bendrovės pagrindinė veiklos sritis 
yra didmeninė ir mažmeninė prekyba aukštos kokybės 
elektrotechnine produkcija, apšvietimo medžiagomis, mažosios 
architektūros bei šventinio apšvietimo elementais, konteinerinio 
tipo statiniais ir kt.  

 
UAB "Elgamos šviesa" tiekia konsultacijas, atlieka 

apšvietimo projektinius skaičiavimus, tiekia medžiagas gatvių, 
automagistralinių kelių apšvietimo rekonstravimui bei statymui, 
parkų, sporto aikštynų, stadionų, teritorijų apšvietimui, įvairios 
paskirties pastatų vidaus apšvietimui. Taip pat bendrovė siūlo 
šventinio apšvietimo projektų dizaino paruošimą bei 
įgyvendinimą. 

Elgamos šviesos 
pastatas, Vilnius 



 
 

 
 
 
 
 
 

Įmonės tiekiamos produkcijos asortimentas 
 

Šviesos šaltiniai – lempos, LED 
- OSRAM www.osram.com 

- SLI lichtsysteme www.sylvania-lamps.com  
   

Elektros įranga, galios reguliavimas, instaliaciniai komponent. 
- REVERBERI www.reverberi.it 
- VOSSLOH-SCHWABE www.vossloh-schwabe.com  

   

Apšvietimo atramos, bokštai, metalinės konstrukcijos 
- TECNOPALI www.tecnopali.it 
- EUROPOLES www.europoles.com 
- KROMISS www.kromis.pl 

 

 

Dekoratyvinės atramos, mažoji architektūra 
- ART-METAL www.art-metal.pl 
- GHISAMESTIERI www.ghisamestieri.it 
- GHIDINI www.ghidini.it 
- LEIPZIGER www.leipziger-leuchten.com 

 
 

Šventinio apšvietimo gaminiai 

- MK-ILLUMINATION www.mk-illumination.com 

- ADAM www.adam.ee  
 

Šildymo ir apšvietimo valdymo ir reguliavimo automatika 
- HAGER OEM www.flash.fr 
- SOGEXI www.sogexi.com  

 

Statybiniai, geodeziniai ir kiti optiniai, lazeriniai matuokliai 

- GEO-FENNEL 
www.geo-fennel.com 
www.geo-fennel.ru 

 



Atlikt ų stambesnių darbų sąrašas nuo 2003 metų 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

2004 metai 
 

• Tauragės seniūnijos gyvenviečių gatvių apšvietimo tinklų 
rekonstrukcija. 

• Vilniaus Savanorių pr. papildomo eismo juostos įrengimas.  

• Utenos miesto gatvių apšvietimo tinklų rekonstrukcija. 

• Klaipėdos rajono gatvių apšvietimo renovacija. 

• Skaudvilės miesto gatvių apšvietimo rekonstrukcija. 

• Šilalės rajonas, šviestuvų keitimas. 

 

2003 metai 
 

• Vilniaus miesto Gedimino prospekto 
rekonstrukcija (I etapas). 

• Vilniaus Sereikiškių parko apšvietimas.  

• Kelio A1 Vilnius – Kaunas – Klaipėda 94,5 – 96,5 ir 
101 – 104 km apšvietimas. 

2005 metai 
 

• Šiaulių miesto Vilniaus gatvės pėsčiųjų bulvaro 
rekonstrukcija (I etapas). 

• Klaipėdos miesto šventinio papuošimo šviesos 
elementai. 

• Magistralinio kelio A5 Kaunas – Marijampolė – 
Suvalkai 56,7 – 58,7 km apšvietimas. 

• Tauragės miesto gatvių apšvietimo tinklų 
rekonstrukcija. 

• Vilniaus „V ėtros“ stadiono apšvietimas. 

• Plungės gatvių apšvietimo šviestuvų keitimas. 

• Kuršėnų miesto gatvių apšvietimo tinklų 
rekonstrukcija. 

Gedimino prospektas, Vilnius 

Bažnyčių gatvė, Tauragė 

Vėtros stadionas, Vilnius 



 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

2007 metai 
 

• Klaipėdos miesto M.Mažvydo alėjos atkarpos 
rekonstrukcija. 

• Šilalės miesto gatvių apšvietimo tinklų 
rekonstrukcija. 

• Vilniuje S. Dariaus ir S. Girėno gatvės viaduko 
per geležinkelį su prieigomis rekonstrukcija. 

• Vilniaus miesto teritorijos tarp Ozo g., 
Kalvarij ų g., Šiaurinės g. ir Geležinio vilko g. 
transporto infrastrukt ūra. 

• Vilniaus miesto Laisvės pr., Ukmergės g. ir 
Žadeikos g. sankryžos rekonstrukcija. 

• Anykščių miesto A. Baranausko aikštės 
apšvietimo tinklo rekonstrukcija. 

• Panevėžio futbolo stadiono rekonstrukcija. 

• Sanitarinės-higieninės paskirties konteinerinio 
tipo patalpų tiekimas. 

2006 metai 
 

• Vilniaus miesto Rotušės aikštės, Didžiosios g. 
Bei prieigų rekonstrukcija. 

• Šiaulių miesto Vilniaus gatvės pėsčiųjų bulvaro 
rekonstrukcija (II etapas). 

• Utenos miesto gatvių apšvietimo valdymo ir 
galios reguliavimo sistemos įrengimas. 

• Anteninių bokštų tiekimas. 

• Architektūrinės stoginės ir kioskai Vilniuje. 

• Šilutės rajono savivaldybės seniūnijų 
gyvenviečių ir Šilutės miesto gatvių apšvietimo 
tinklų rekonstrukcija. 

• Vilniaus miesto Gedimino prospekto 
rekonstrukcija ( II etapas). 

Rotušės aikštė, Vilnius 

Olimpiečių alėja, Vilnius 

Aukštaitijos stadionas, Panevėžys 



 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

2009 metai 
 

• Klaip ėdos m. M.Mažvydo alėjos apšvietimo 
rekonstrukcija, t ęsinys. 

• Šiaulių miesto Vilniaus gatvės pėsčiųjų 
bulvaro rekonstrukcija, t ęsinys. 

• Kauno rajono savivaldybės seniūnijų gatvių 
apšvietimo renovacija ir modernizavimas, 
tęsinys. 

• Šilutės rajono savivaldybės seniūnijų 
gyvenviečių gatvių apšvietimo tinklų 
rekonstrukcija, tęsinys. 

• Tauragės miesto ir rajono gatvių ir teritorijų 
apšvietimo modernizacija, tęsinys. 

• Šventinis Vilniaus m. Gedimino prospekto, 
Palangos miesto, Klaipėdos miesto gatvių 
apšvietimas. 

2008 metai 
 

• Kauno miesto Laisvės alėjos ir gretutini ų 
gatvių apšvietimo rekonstrukcija. 

• Kauno rajono savivaldybės seniūnijų gatvių 
apšvietimo renovacija ir modernizavimas. 

• Klaipėdos nepriklausomybės parko apšvietimo 
įrengimas. 

• Vilniaus miesto Gedimino prospekto 
rekonstrukcija ( III etapas). 

• Šiaulių miesto Vilniaus gatvės pėsčiųjų bulvaro 
rekonstrukcija (III etapas).Šilutės rajono 
savivaldybės seniūnijų gyvenviečių gatvių 
apšvietimo tinklų rekonstrukcija. 

• Tauragės miesto gatvių ir teritorijų apšvietimo 
modernizacija. 

Laisvės alėja, Kaunas 

M.Mažvydo alėja, Klaipėda 

Pėsčiųjų bulvaras, Šiauliai 



 
 

 
 
 
 

 
 
 

2011 metai 
 

• Telšių miesto gatvių apšvietimo rekonstrukcija. 

• Alytaus miesto gatvių apšvietimo rekonstrukcija. 

• Druskininkų m. Vijūnėlės parko apšvietimo 
rekonstrukcija, tęsinys. 

• Druskininkų tilto per Nemuną apšvietimo 
rekonstrukcija. 

• Druskininkų dviračių takų apšvietimas (tęsinys). 

• Šilutės miesto parko apšvietimo renovacija. 

• Klaipėdos miesto Smiltynės jachtų uosto 
rekonstrukcija. 

• Joniškio miesto centrinės dalies apšvietimo 
rekonstrukcija, I dalis. 

• Anykščių miesto centrinės dalies rekonstrukcija. 

• Birštono B.Sruogos gatvės rekonstrukcija. 

• Kauno pilies prieigų sutvarkymas. 

• Panevėžio V.Alanto – Tilvyčio žiedinės sankryžos 
apšvietimas specialiais perėjų šviestuvais. 

2010 metai 
 

• Druskinink ų m. Vijūnėlės parko apšvietimo 
rekonstrukcija. 

• Druskininkų dviračių takų apšvietimas. 

• Birštono miesto gatvių apšvietimo rekonstrukcija. 

• Širvintų miesto I.Šeiniaus gatvės apšvietimo 
rekonstrukcija. 

• Širvintų miesto I.Šeiniaus gatvės mažosios architektūros 
elementai. 

• Šventinis Vilniaus m. Gedimino prospekto, apšvietimas. 

• Šventinis Palangos miesto gatvių apšvietimas. Vijūnėlės parkas, 
Druskininkai 

Telšių miesto centrinė dalis 



  

GediminoGediminoGediminoGedimino prospektas, Vilnius prospektas, Vilnius prospektas, Vilnius prospektas, Vilnius    

  

LaisvLaisvLaisvLaisvės als als als alėja, Kaunasja, Kaunasja, Kaunasja, Kaunas    



  

RotušRotušRotušRotušės aikšts aikšts aikšts aikštė, Vilnius, Vilnius, Vilnius, Vilnius    

  

MaMaMaMažvydo alvydo alvydo alvydo alėja, Klaipja, Klaipja, Klaipja, Klaipėdadadada    



 
 

Vilniaus gatvVilniaus gatvVilniaus gatvVilniaus gatvės ps ps ps pėssssčiiiiųjjjjų bulvaras, Šiauliai bulvaras, Šiauliai bulvaras, Šiauliai bulvaras, Šiauliai    

  

TelšiTelšiTelšiTelšių miesto centrin miesto centrin miesto centrin miesto centrinė dalis dalis dalis dalis    



  

CentrinCentrinCentrinCentrinė aikšt aikšt aikšt aikštė, Rokiškis, Rokiškis, Rokiškis, Rokiškis    

  

Balio Sruogos gatvBalio Sruogos gatvBalio Sruogos gatvBalio Sruogos gatvė, Birštonas, Birštonas, Birštonas, Birštonas    



  

OlimpieOlimpieOlimpieOlimpiečiiiių al al al alėja, Vja, Vja, Vja, Vilniusilniusilniusilnius    

  

VijVijVijVijūnnnnėllllės parkas, Druskininkais parkas, Druskininkais parkas, Druskininkais parkas, Druskininkai    



  

Parkas, AlytusParkas, AlytusParkas, AlytusParkas, Alytus    

  

BaBaBaBažnynynynyčiiiių gatv gatv gatv gatvė, Taurag, Taurag, Taurag, Tauragė    Europos aikštEuropos aikštEuropos aikštEuropos aikštė, Vilnius, Vilnius, Vilnius, Vilnius    



  

PanevPanevPanevPanevėžio „Aukštaitijos“ stadionasio „Aukštaitijos“ stadionasio „Aukštaitijos“ stadionasio „Aukštaitijos“ stadionas    Vilniaus „VVilniaus „VVilniaus „VVilniaus „Vėtros“ stadionas (dabar LFF stadionas)tros“ stadionas (dabar LFF stadionas)tros“ stadionas (dabar LFF stadionas)tros“ stadionas (dabar LFF stadionas)    

  

Elgamos šviesos pastatas, VilniusElgamos šviesos pastatas, VilniusElgamos šviesos pastatas, VilniusElgamos šviesos pastatas, Vilnius    Žiediniediniediniedinės sankrys sankrys sankrys sankryžos peros peros peros perėjjjjų apšvietimas, Panev apšvietimas, Panev apšvietimas, Panev apšvietimas, Panevėžysysysys    



 


