
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

Konkurso “Lietuvos metų gaminys 2017” Lietuvos pramonės įmonių 

pateiktų gaminių ir paslaugų 2017 m. lapkričio 8 d. vykusios vertinimo komisijos 

rezultatai pagal gaminių grupes 

 

AUKSO medaliai 

 

MAISTO PRAMONĖ – ALKOHOLINIAI GĖRIMAI, KONDITERIJA, ŽUVIES, DUONOS, GRŪDŲ, PIENO, 

ALAUS, MĖSOS IR KITŲ GAMINIŲ GRUPĖSE: 

 

„Šokoladinė pica“ - UAB „Rūta“, 

Dražė “Migdolai su karameliniu glaistu ir Himalajų druska” - AB „Naujoji Rūta“, 

„Daumantų“ majonezas „Exclusive“ - UAB „Daumantai LT“, 

Duonelė su šalavijų ir moliūgų sėklomis DOMIPAN - UAB „Mantinga“, 

Dviejų tešlų kruasanai DUO - UAB „Mantinga“, 

Ekologiška tamsi duona - UAB „Plungės duonos kepiniai“, 

Džiovinta duonelė su spanguolėmis - UAB „Ukmergės duona“, 

Kietojo sūrio užtepėlė su česnakais - UAB „ Kėdainių konservų fabrikas“, 

Kietasis sūris „Rokiškio GRAND“ - AB „Rokiškio sūris“ 

SENOLIŲ pusriebė varškė - UAB „Lukšių pieninė“, 

Graikiškas jogurtas - AB „Pieno žvaigždės“ filialas „Kauno pienas“, 

Lydytas rūkytas sūrio užkandis „Rambyno“ - AB „Žemaitijos pienas“, 

Vanilės skonio valgomieji ledai su mėlynių įdaru vafliniame indelyje ARCTICA - UAB „Vikeda“, 

ŽAGARĖS sūris - Skaistgirio ŽŪB, Žagarės pieninė, 

Alus Bergschlösschen „Miuncheno Šviesusis“ - UAB „Kalnapilio-Tauro Grupė“, 

„Krivio kumpis“ kaimiško dūmo, virtas rūkytas - ŽŪB „Delikatesas“, 

„Krivio šoninė“ kaimiško dūmo, virta rūkyta - ŽŪB „Delikatesas“, 

„Krivio dešra“ kaimiško dūmo, karštai rūkyta – ŽŪB „Delikatesas“, 

Vytinta „LAUKTUVIŲ“ dešra - UAB „Vigesta“, 

Virtas „Slėgtas karkos vyniotinis“ - UAB „Mažeikių mėsinė“, 

Vytinta jautienos dešra su armėniškomis žolelėmis „Giumri“ - UAB „Armeni“. 

 

APRANGOS IR TEKSTILĖS PRAMONĖS GRUPĖJE: 

Laisvalaikio megztinis iš natūralios „garbanotos“ vilnos - UAB „Vilkijos gija“, 

Inovatyvus daugiafunkcis  megztinis reguliuojantis kūno temperatūrą, atsparus pjūviams, dūžiams, 

 ugniai, apsaugantis nuo Molotovo kokteilių- UAB „Garlita“. 

 

MAŠINŲ IR ĮRENGIMŲ PRAMONĖS GRUPĖJE: 

Automobilinis kompresorius 5222-100 - UAB „Panevėžio AURIDA“,  

Akinių lęšiai „BLUE420“ - UAB  „BRD“, 

Programinis produktas „ATMeye.iQ“ - UAB „Penkių kontinentų bankinės technologijos“,  

PET taros pūtimo mašina  „FlexBlow 2-2“ - UAB „Terekas“ , 

Emitlight IR prožektorius - UAB „Altas IT“, 

Apšvietimo sprendimas „Tanager“: Šviestuvas prisitaikantis prie pokyčių – UAB „BaltLED“, 

 

STATYBOS IR STATYBINIŲ MEDŽIAGŲ PRAMONĖS GRUPĖJE: 

Dviejų lygių sankryžos su geležinkeliu Marijampolėje Gedimino gatvėje rekonstravimas - UAB „Alkesta“ 

ir UAB „Kelprojektas“, 

Pirmasis Lietuvoje A++ klasės namas - UAB „Dzūkijos statyba“, 



 

 

 

Didžiausio Lietuvoje verslo centro „Quadrum“ (Vilniuje) fasadų projektavimas, gamyba ir  

montavimas - UAB „Staticus“, 

Vilniaus Vakarinio aplinkelio statyba (III etapas) - AB „Kauno tiltai“, 

KRAŽIŲ NAMAI Kražių g. 9, Vilnius - UAB „Merko statyba“ 

AB “Lifosa” Kristalinio monoamonio gamybos cechas - AB „Montuotojas“, 

Nestandartiniai Anykščių miesto gatvių vizualiniai sprendimai - AB „Panevėžio keliai“ ir Anykščių 

rajono savivaldybės adminisitracja, 

Žemaitkiemio sankryžos rekonstrukcija magistralėje A2 - AB „Panevėžio keliai“, 

Jonavos sporto arenos statyba - UAB „Litcon“, 

Žvejybos iškrovimo vietos įrengimas Baltijos jūroje, Juodkrantėje - UAB „Litcon“, 

Prekybos ir laisvalaikio centras  „Mega“ Islandijos pl. 32, Kaunas - AB „Panevėžio statybos  

trestas“ ir UAB „Baltic RED“, 

Daugiafunkcinis mokslo ir studijų centro pastatas V. Putvinskio g. 23, Kaune - UAB „Avona“, 

Prekybos slėnis „Nørdika“ Vikingų g. 1, Vilniuje - AB „YIT Kausta“, 

Gyvenamieji namai „Naujoji Rivjera“ Sporto g. Vilniuje - AB „YIT Kausta“, 

Aristavėlės dvaro rūmų pastato tvarkybos darbai Lekavičiaus g. 2, Rumšiškės - UAB „Kortas“, 

Vištienos kepsnelių ir pusgaminių cechas Rudaminoje, Vilniaus raj. - UAB „Conresta“, 

Dviejų lygių sankryžos per geležinkelio kelius ir Nemuno gatvę  nauja statyba (Klaipėdoje) - VĮ   

„Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija“,  

Klijuotos medienos konstrukcijos pėsčiųjų ir dviračių tiltui Peremyšlyje (Przemyśl), Lenkija –  

UAB „Jūrės medis“, 

SAKRET HM10 tinkas istoriniams pastatams - UAB „Sakret LT“ 

Daugiasluoksnė plokštė „Tinka“ su PIR (poliizocianurato) užpildu – UAB „Baltijos polistirenas“ 

 

EKOLOGIJOS IR APLINKOSAUGINĖS PRAMONĖS GRUPĖJE: 

Šiaulių miesto vandentiekio tinklo hidraulinio modelio ir netekčių mažinimo sistema - UAB „Šiaulių 

vandenys“, 

Augalų liekanų mineralizacijos biopreparatas RUINEX - UAB „Bioenergy LT“, 

Pramoninė ozonavimo sistema - UAB „AIRPLUS1 Lituanica“, 

Boro šalinimo iš geriamojo vandens, pilotinių bandymų stotelė - AB „Klaipėdos vanduo“ 

 

CHEMIJOS PRAMONĖS GRUPĖJE: 

PROBIOTIC™ koncentruotas skalbimo skystis su probiotikais spalvotiems audiniams – UAB 

„Probiosanus“ 

 

MEDIENOS PERDIRBIMO, BALDŲ IR POPIERIAUS PRAMONĖS GRUPĖJE: 

Vaikiškas vežimėlis AERO TUTIS - UAB „TUTUTIS“, 

ČIUŽINYS  OLIMPUS - UAB „Ausnė“, 

Čiužinio užvalkalas LONOFIBRE - UAB „Lonas“. 

 

PASLAUGŲ GRUPĖJE: 

Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų paskirstymo stoties statybos projektas - UAB „MT Group“, 

Inovatyvių apšvietimo sprendimų diegimas „Circle K Lietuva“ degalinių tinkle - UAB „Korgas“. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SIDABRO medaliai: 

 

Sumuštinių duona BŪK SVEIKAS - UAB „Vilniaus duona“, 

Sūrio lazdelės „Miau“ - AB „Pieno žvaigždės“ filialas „ Mažeikių pieninė“, 

Aukščiausios klasės visavertis sausas didelių veislių suaugusių kačių pašaras „Nature’s Protection 

Superior Care Large Cat“ - UAB „Akvatera“, 

Voila! Kalakuto krūtinėlė viskio marinate – UAB „ARVI KALAKUTAI“ KŪB, 

Mažai rūkyta kapoto kumpio „Skilandinė“ dešra - UAB „Mažeikių mėsinė“, 

 

 

Iš viso suteikti 67 medaliai, iš jų 62 aukso ir 5 sidabro. 


