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Architektūrinės ir konstrukcinės idėjos

2020 Architektūrinės ir konstrukcinės idėjos

2020 Architektūrinės ir konstrukcinės idėjos

2020-
2021

Orlaivių angaras, Aviacijos g. 5, Šiauliai, statybos projektas. I-o etapo darbo projekto inžineriniai skaičiavimai. 
II-o etapo techninio darbo projekto inžineriniai skaičiavimai.

Daugiabučiai gyvenamieji namai Gedimino pr. 37, Vilnius. Rekonstravimo projektas. II etapas - gatvės 
korpusas. 2-gyvenamasis pastatas. Indeksas - 1B4/p. Rekonstravimo projekto inžineriniai skaičiavimai.

Laboratorija Vismaliukų g. 34, Vilniuje, statybos projektas. Techninio ir darbo projekto konstrukcinės dalies 
inžineriniai skaičiavimai
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2020 Domus integro

2020 Architektūrinės ir konstrukcinės idėjos

2020 Architektūrinės ir konstrukcinės idėjos

Prekybos paskirties pastato (8.3.) Vaduvos g. 4A, Vilniuje, statybos projektas. Darbo projekto konstrukcinės 
dalies inžineriniai skaičiavimai

Prekybos paskirties pastato, Gariūnų g. 66, Vilniaus m. sav., statybos projektas Techninio ir darbo projekto 
konstrukcinės dalies inžineriniai skaičiavimai

Paslaugų paskirties pastato Juodasis kel. 34, Vilniaus m. sav., prekybos paskirties pastato Juodasis kel. 38 ir 
40, Vilniaus m. sav. statybos projektas. Techninio ir darbo projekto konstrukcinės dalies inžineriniai 
skaičiavimai
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2020 Viltekta

2019 Paslaugų centras Aliuminio konstrukcijų kupolui, Islandijoje, konstrukcijų laikomosios galios skaičiavimai

2019 Architektūrinės ir konstrukcinės idėjos

Transporto paskirties pastato (7.6), oro uosto terminalo, Kauno r. sav. Karmėlavos mstl. Oro uosto g. 4., 
rekonstrukcijos projektas. Techninio projekto inžineriniai skaičiavimai

Laboratorija Vismaliukų g.34, Vilniuje, statybos projektas. Techninio projekto konstrukcinės dalies inžineriniai 
skaičiavimai ir metalinių konstrukcijų brėžiniai
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2019 IN RE

2019 Inovatyvūs projektavimo sprendimai

2019 IN RE

Gamybos paskirties pastatų Jurgiškių g. 45, Jurgiškių km., Alytaus sen., Alytaus  raj. rekonstravimo projektas. 
"L" ir "P" korpusai. Techninio projekto inžineriniai skaičiavimai.

Sporto paskirties pastato Perkūno al. 5,Kaune, rekonstravimo projektas, metalo konstrukcijų darbo projekto 
inžineriniai skaičiavimai.

Telšių m. dumblo apdorojimo įrenginių Gaudikaičių k., Degaičių sen., Telšių raj., statybos projektas. Techninio 
projekto inžineriniai skaičiavimai.
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2019 IN RE Scenos konstrukcijų Suomijoje, Helsinkyje vielinio modelio sudarymas ir analizė

2019 Paslaugų centras Kupolo D16+D8 konstrukcijų inžineriniai skaičiavimai

2019 Paslaugų centras Kupolo D18 konstrukcijų inžineriniai skaičiavimai
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2019 Architektūrinės ir konstrukcinės idėjos

2019 Energijos tiekimas

2019 IN RE

2018 Viltekta

2018 IN RE

Prekybinės paskirties pastato J.Tiškevičiaus g., Vilniuje statybos projektas. Techninio ir darbo projekto 
konstrukcinės dalies inžineriniai skaičiavimai.

Objekto UAB ,,ITAB Novena, Draugystės g.12, Kaune, Profiliuoto pakloto laikančiosios galios įvertinimas, 
planuojamai papildomai apkrovai dėl planuojamos saulės jėgainės.
Prekybos paskirties pastatas, Vikingų g. 5 ir Oreivių g. 12, Vilniuje, statybos projektas. Techninio projekto 
inžineriniai skaičiavimai.

Administracinis pastatas, Nesvyžiaus g. 8, Bukiškio k., Vilniaus rajono savivaldybė, statybos projektas. 
Techninio projekto inžineriniai skaičiavimai

Scenos konstrukcijų vielinio modelio sudarymas ir analizė
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2018 Viltekta

2018 Architektūrinės ir konstrukcinės idėjos

2018 Architektūrinės ir konstrukcinės idėjos

2017 Architektūrinės ir konstrukcinės idėjos

Paslaugų paskirties pastato (7.4), autoserviso, Panerių g.57, Vilniuje, statybos projektas. Techninio ir darbo 
projekto inžineriniai skaičiavimai.

Administracinės ir prekybos paskirties pastato (23) Verkių g. 29, Vilniuje, paprastojo remonto projektas. 
Inžineriniai skaičiavimai.

Prekybos paskirties pastato Pramonės g. 1a skl. kad. Nr. 2901/0023:664 Šiaulių m.k.v. Šiauliuose statybos 
projektas. Techninio ir darbo projekto inžineriniai skaičiavimai. Darbo projekto metalo konstrukcijų brėžiniai.

Pastato-Bistro-kavinė (Un.Nr.4400-2325-8386) Tauro g. 3, Vilnius, Kapitalinio remonto projektas. Inžineriniai 
skaičiavimai ir metalo konstrukcijų brėžiniai.
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PST

2017 Architektūrinės ir konstrukcinės idėjos

2017 IN RE Scenos konstrukcijų analizė
2017 Architektūrinės ir konstrukcinės idėjos

2017 Martynas Bružas

2017-
2018

Vilniaus daugiafunkcinio Lazdynų sveikatinimo centro, Erfurto g. 13, Vilniaus m. daliniai darbo projekto 
inžineriniai skaičiavimai.

Sandėliavimo paskirties pastato (7.9), Krivulių k. 7, Krekenavos sen., Panevėžio raj. sav., sklypo kad. Nr. 
6648/0003:226 statybos projektas. Techninio ir darbo projekto inžineriniai skaičiavimai

Prekybos paskirties pastato Ukmergės g. 259a, Vilniuje statybos projektas. Techninio ir darbo projekto 
inžineriniai skaičiavimai.

Nuolatinės amunicijos saugojimo aikštelės Gaižiūnų poligone statybos projektas. Veikiančių jėgų į 
žaibosaugos atramas skaičiavimai.
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2017 IN RE Prekybos paskirties pastato Vikingų g.5 Vilniuje Techninio projekto inžineriniai skaičiavimai

2017 REI company Sandėliavimo paskirties pastatas, Fortų g.12, Alytuje. UAB „Saukesta“. Profiliuoto pakloto projektas.
2017 Viltekta

2017 Viltekta

2016 REI company

Prekybos paskirties pastatas, žemės sklypo kad.Nr. 4167/0200:1280, Pagirių sen., Pagirių k., Durpių g. 36 , 
Vilniaus rajonas. Statybos projektas. Techninio projekto inžineriniai skaičiavimai.

Gamybos ir pramonės paskirties (8.8.) Pastato Lakūnų g. 3, šiaulių m., paprastojo remonto projektas. Vartų 
metalo konstrukcijų techninio projekto brėžiniai.
Sandėlis J.Dobkevičiaus g.7, Vilnius, profiliuoto pakloto projektas.
Statybos projektas.
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2016 REI company

2016 Architektūrinės ir konstrukcinės idėjos

2016 Viltekta

2016 Viltekta Sportininkų rengimo ir reabilitacijos centro Druskininkuose metalinio stogo konstrukcijų techninis projektas

Sandėliavimo paskirties pastato su administracinėmis patalpomis Klonėnų vs. 1, Širvintų r.sav. profiliuoto 
pakloto projektas.

Prekybos pastato su administracinėmis ir gydymo patalpomis  (12e2p) Verkių g. 29, Žirmūnų sen., Vilniuje 
kapitalinio remonto projektas. Esamo skersinio rėmo tikrinamieji skaičiavimai, santvaros remontiniai ir 
stiprinimo sprendiniai.

Litexpo parodų centras (8.10) Laisvės pr. 5, Vilniaus m. rekonstravimo projektas. Struktūra 37.5x51.0 tarp ašių 
10-18'/F-P. Tikrinamieji skaičiavimai
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2016 REI company

2016 Baltas fonas Turgaus M.K. Čiurlionio g. 107, Druskininkuose, statybos projekto konstrukcinės dalies brėžiniai
2016 Architektūrinės ir konstrukcinės idėjos

2016 MV system

2016 MV system

2016 MV system

2016 Viltekta

2016 MV system

Prekybos (komercinės) paskirties pastato Šilutės pl.28, Klaipėdoje statybos projektas. Profiliuoto pakloto 
projektas.

Administracinio pastato (8b3p) ir administracinio komercinio pastato (9b1p) Verkių g.29, Vilniuje 
rekonstravimas apjungiant pastatus ir keičiant paskirtį į sporto. Techninio projekto inžineriniai skaičiavimai.

Profiliuoto pakloto laikomosios galios inžineriniai tikrinamieji skaičiavimai. Objektas: Prekybos pastato (8.3), 
Plento g. 3, Jonavoje statybos projektas.
Profiliuoto pakloto laikomosios galios inžineriniai tikrinamieji skaičiavimai. Objektas: Prekybos paskirties 
pastato Parodų g., Vilniuje, statybos projektas.
Profiliuoto pakloto laikomosios galios inžineriniai tikrinamieji skaičiavimai. Objektas: Prekybos paskirties 
pastato Pergalės g. 36, Vilniuje, statybos projektas.
Administracinės paskirties pastatų Viršuliškių skg. 26, Vilniuje, statybos projektas. Laiptinės LA-2 balkono 
metalo konstrukcijų projektas.
Objektas: Prekybos paskirties pastato Genių g. 10A, Vilniuje, statybos projektas. Profiliuoto pakloto 
laikomosios galios tikrinamieji skaičiavimai.



Metai          Kompanija Projektas

Vaidas Guogis
Kval. at. Nr. 12997

vaidas@guogis.lt
+370 65226522

12

2016 Viltekta

2016 Viltekta

2016 REI company

2016 Architektūrinės ir konstrukcinės idėjos

2016 Architektūrinės ir konstrukcinės idėjos Prekybos pastato Vaduvos g. 4a, Vilniuje statybos projektas. Techninio projekto inžineriniai skaičiavimai.

Prekybos paskirties pastatas (8.3), Islandijos pl. 32, Kaunas, statybos projektas. Fasado metalo konstrukcijų 
darbo projektas. Karkaso stiklo fasadui ašyse C1'-C2' metalo konstrukcijų darbo projektas. Karkaso fasadui 
ašyse DA ir D43 metalo konstrukcijų darbo projektas.

Prekybos paskirties pastatas (8.3), Islandijos pl. 32, Kaunas, statybos projektas. Kolonų ašyje B8/1 ir BT, BU 
stiprinimas ir santvaros įrengimo metalo konstrukcijų projektas.

AB „ITAB Novena“. Gamybos ir sandėliavimo paskirties pastato Draugystės g.12, Kaune. Profiliuoto pakloto 
projektas.
Prekybos pastato Dūkštų g. 34 Vilniuje, kapitalinio remonto projektas. Konstrukcinės dalies inžineriniai 
skaičiavimai ir metalo konstrukcijų darbo projektas.
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2015 Architektūrinės ir konstrukcinės idėjos

2015 Architektūrinės ir konstrukcinės idėjos AmberCore duomenų centro statybos projekto konstrukcinės dalies techninio projekto inžineriniai skaičiavimai.

2015 REI company

2015 REI company

2015 REI company

Prekybos pastato Rasų g. 9a, Vilniuje statybos projektas. Konstrukcinės dalies Techninio projekto inžineriniai 
skaičiavimai ir metalo konstrukcijų darbo projektas.

AB „Grigiškės“. Kartono gamybos pastatas Vilniaus g.10, Grigiškių m., Vilnius, rekonstrukcijos projektas. 
Stogo profiliuoto pakloto projektas.
UAB „Betono statiniai“. Sandėliavimo paskirties pastato Žarijų g. 8, Vilniuje statybos projektas. Stogo 
profiliuoto pakloto projektas.
Projektas: AB „Vilniaus paukštynas“ gamybos ir pramonės pastato Gamyklos g. 27, Rudaminos k. 
rekonstravimo projektas. Profiliuoto pakloto projektas.
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2015 REI company

2015 Viltekta

2015 REI company

2015 Viltekta

2015 Balex metal

UAB „Domimaks“ 01 – Porolono gamykla, 02- baldų gamykla. Gamybos ir sandėliavimo pastatų komplekso 
Panevėžio aplinkkelio 13, Šilagalio k., Panevėžio raj. statybos projektas. Stogo profiliuoto pakloto projektas.

Poliklinikos (3D10/b) Antakalnio g. 59, Vilniaus m., atnaujinimo (modernizavimo) projektas. Stogelių metalo 
konstrukcijų darbo projektas.
Sandėlio-dirbtuvių ir remonto dirbtuvių rekonstravimo į šiluminę biokuro katilinę Savanorių pr. 182 a, Vilniaus 
m., projektas. Katilinė. Stogo profiliuoto pakloto projektas.

Prekybos paskirties pastato (8.3), Veiverių g. 148, Kaune stogelio tarp ašių „A“ ir „B“ ties „11“ ašimi darbo 
projektas, stogelio tarp ašių „7/8“ ir „8“ ties „A“ ašimi darbo projektas, stogelio tarp ašių „4'“ ir „5“ ties „A“ ašimi 
darbo projektas.
Prekių paskirstymo centro ir pakrovimo rampos naujos statybos, administracinio pastato kapitalinio remonto, 
garažo, sandėlių ir ūkinio pastato griovimo projektas, Jonavoje. Stogo profiliuoto pakloto projektas.
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2015 REI company

2015 IN RE N.Vilnios – Kyviškių tarpstočio geležinkelio kontaktinio tinklo atramų daliniai inžineriniai skaičiavimai.
2015 IN RE

IN RE Objekto Konstitucijos pr. 21 daliniai projektavimo darbai

Prekybos paskirties pastatas (8.3), Veiverių g. 148., Kauno m. sav., Kauno m., PC „Senukai“ stogo profiliuoto 
pakloto projektas.

Labanoro regioninio parko apžvalgos bokšto Mindūnų k., Mindūnų sen, Molėtų raj. daliniai inžineriniai 
skaičiavimai.

2012-
2014



Metai          Kompanija Projektas

Vaidas Guogis
Kval. at. Nr. 12997

vaidas@guogis.lt
+370 65226522

16

2014 Architektūrinės ir konstrukcinės idėjos

2014 Architektūrinės ir konstrukcinės idėjos Prekybinės paskirties pastato Žemaitės al. 12 Kretingoje techninio darbo projekto inžineriniai skaičiavimai.

2014 Architektūrinės ir konstrukcinės idėjos

Prekybinės paskirties pastato Nemenčinės pl. 2 Vilniuje konstrukcinės dalies techninio projekto inžineriniai 
skaičiavimai

Prekybinės paskirties pastato M.Daukšos g.24A Mažeikiuose techninio darbo projekto inžineriniai 
skaičiavimai.
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2014 Architektūrinės ir konstrukcinės idėjos

2014 Architektūrinės ir konstrukcinės idėjos

2014 Architektūrinės ir konstrukcinės idėjos Turgaus pastato ir stoginės Kauno g. Vievyje konstrukcinės dalies techninio projekto inžineriniai skaičiavimai

Prekybinės paskirties pastato Basanavičiaus g.87B Kėdainiuose konstrukcinės dalies techninio darbo projekto 
inžineriniai skaičiavimai ir metalo konstrukcijų techninis darbo projektas

Prekybinės paskirties pastato Molėtų pl. 49 Vilniuje konstrukcinės dalies techninio ir darbo projekto inžineriniai 
skaičiavimai.
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2014 Architektūrinės ir konstrukcinės idėjos

2014 Cramo

2014 MV system Prekybos paskirties pastato Nemenčinės pl. 2 profiliuoto pakloto inžineriniai skaičiavimai
2014 IN RE Objekto Siemens arena pakabinamos lubos, daliniai projektavimo darbai
2014 IN RE Objekto Nord Balt, žaibolaidžių atramos DP, daliniai projektavimo darbai
2013 IN RE

2013 IN RE UAB “Staticus” reklaminio stendo konstrukcijų inžineriniai skaičiavimai.. Neypatingas statinys.

Prekybinės paskirties pastato Kauno g. Vievyje konstrukcinės dalies techninio ir darbo projekto inžineriniai 
skaičiavimai. Metalo konstrukcijų darbo projektas.

Bokšto, statomo Kiškėnuose, Klaipėdos raj. iš pastolių konstrukcijų, dengtų tentu, inžineriniai stabilumo 
skaičiavimai.

Regioninės komunalinių atliekų deginimo gamyklos katilinės pastato bazinio techninio projekto inžineriniai 
skaičiavimai
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2013 Architektūrinės ir konstrukcinės idėjos

2013 Architektūrinės ir konstrukcinės idėjos

2013 IN RE Logistikos centro Vilniuje, Liepkalnio g. 156a techninio darbo projekto inžineriniai skaičiavimai

2013 MV system „Lietpak“ profiliuoto pakloto laikomosios galios inžineriniai skaičiavimai.
2013 MV system

Prekybinės paskirties pastato Kalvarijų g.180B Vilniuje konstrukcinės dalies techninio darbo projekto 
inžineriniai skaičiavimai ir metalo konstrukcijų darbo projektas

Prekybinės paskirties pastato (8.3), Justiniškių g. 119D, Vilniuje projekto konstrukcinės dalies techninio darbo 
projektas. Ypatingas statinys.

Prekybinės paskirties pastatas Šventosios g. 25H, Kretingoje profiliuoto pakloto laikomosios galios inžineriniai 
skaičiavimai.
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2013 MV system

2013 Architektūrinės ir konstrukcinės idėjos Prekybinės paskirties pastato (8.3), Dūkštų g. 34, Vilniuje stogo metalo konstrukcijų gamykliniai brėžiniai

2013 Architektūrinės ir konstrukcinės idėjos

2013 Architektūrinės ir konstrukcinės idėjos

2013 Paroc

UAB “Jovaigė” sandėlis Vydmantų k., Kretingos raj. profiliuoto pakloto laikomosios galios inžineriniai 
skaičiavimai.

Prekybinės paskirties pastato Ateities g.4a Vilniuje konstrukcinės dalies techninio darbo projekto inžineriniai 
skaičiavimai ir metalo konstrukcijų techninis darbo projektas

Prekybinės paskirties centro prie Rygos ir Justiniškių g., Vilniuje techninio projekto inžineriniai skaičiavimai ir 
stogo metalinių konstrukcijų darbo projekto brėžiniai

Paroc gamybinio pastato perdangos fragmento t.a. 4-5 ir F-G, alt. +9.25 metalo konstrukcijų tikrinamieji 
skaičiavimai.
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2012 Architektūrinės ir konstrukcinės idėjos Prekybinės paskirties pastatas Ukmergės g.329B Vilniuje. Techninio projekto inžineriniai skaičiavimai.

2012 Architektūrinės ir konstrukcinės idėjos

2012 Architektūrinės ir konstrukcinės idėjos Prekybinės paskirties pastatas Mindaugo g. 25, Vilniuje.

Prekybinės paskirties pastato Vilniuje tipinio projekto konstrukcinės dalies techninis darbo projektas. 
Inžineriniai skaičiavimai.
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2012 IN RE Techninis darbo projektas: Samsung reklama A. Tumėno g. 4, Vilnius.

2012 TM projektai “Autospace” Mogiliovo g. Minske, Baltarusija. Kontroliniai inžineriniai skaičiavimai.
2012 IN RE

2012 Arūno projektai

2011 IN RE Techninis projektas: Lėktuvų angaras, Rodūnios kelias 2, Vilnius. Inžineriniai skaičiavimai.

2011 Meico Mobilios MBS stoties statiniai stabilumo skaičiavimai pagal Lietuvos vėjo sąlygas ir projektavimo normas.

Techninis projektas: Kiemelio stoginės statybos, Mokytojų namų pastato kapitalinio remonto Vilniaus g. 39 . 
Inžineriniai skaičiavimai.
Objekto “Prekybos paviljonai, "B" prekybos paviljonas (II statybos etapas) Gariūnų g. 70, Vilniuje" 
skaičiuojamasis 3D modelis ir darbo projekto inžineriniai skaičiavimai
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2011 IN RE Energy Room Moscowsky, Maskva, Rusija. Inžineriniai skaičiavimai.
2011 IN RE Techninis darbo projektas: Litexpo 4-o parodų paviljono Laisvės pr. 5 Vilniuje, Rekonstravimas.

IN RE

2010 IN RE

2010 IN RE

2009 Ramboll Lietuva „Prizma“ prekybos pastatas Kaune. Skaičiuojamojo modelio paruošimas.

2010-
2012

Techninis projektas: Aukštujų technologijų tyrimų centras. Geležinio vilko g. Verkių sen. Techninio ir darbo 
projekto inžineriniai skaičiavimai.

VĮ Kultūros ir švietimo centro  Vilniaus Mokytojų namų kiemo rekonstravimo, Vilniaus g. 39/6, plieno 
konstrukcijų inžineriniai skaičiavimai

Darbo projektas: AB „Akmenės cementas“ 4500 tonų/dieną sauso būdo klinkerio gamybos linija. Žaliavų 
mišinio sandėlis su tiekimo ir grąžinimo estakadomis (9). Inžineriniai skaičiavimai.
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2009 IN RE Lietuvos parodų centro Litexpo konferencijų salės rekonstrukcijos statybinių konstrukcijų projektavimo darbai.

2009 Formatas A1

2008 Arūno projektai Objekto "Parduotuvė Ukmergės g. 298, Vilniuje" inžineriniai skaičiavimai

2008 MKD projektas

2007 IN RE Lietuvos vardo tūkstantmečio Nacionalinio stadiono Vilniuje techninio ir darbo projekto inžineriniai skaičiavimai

2007 IN RE

2007 IN RE

Objekto "Sandėliavimo patalpos Gamyklos g., Vilniuje" skaičiuojamųjų schemų sukūrimas ir inžineriniai 
skaičiavimai

Objekto „MAXIMA XX“ prekybos paskirties pastato Taikos g. 11, Ignalinoje skaičiuojamojo
3D modelio sukūrimas ir inžineriniai skaičiavimai

UAB „Elga“ suprojektuotų tipinių šviesoforų rėmų tinkamumo prekybos ir pramogų centro „Akropolis“ parkingo 
apšvietimo sistemos konstrukcijoms įrengti analizė.
Sklypo Vilniaus raj., Avižienių sen. Pikutiškių kaimo gamybinių patalpų stogo profiliuoto pakloto parinkimo 
analizė
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2006 IN RE

2006 MKD projektas

2006 IN RE

2006 IN RE Litexpo parodų paviljonas, 4-a statybos eilė (3-ias paviljonas) Darbo projektas (DP) PDVk)

Šakių jaunimo kūrybos ir sporto centro sporto salė, (2D inžineriniai skaičiavimai, metalinės konstrukcijos - 
Techninis projektas (TP))

UAB „Gargždų plytų gamykla“ priestato laikančio karkaso metalinės konstrukcijos, Techninis projektas (TP) 
(inžineriniai skaičiavimai)
Utenos miesto daugiafunkcinis sporto kompleksas, (2D inžineriniai skaičiavimai, stogo metalinės konstrukcijos 
- Techninis projektas (TP))
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2005 IN RE

2005 Zorba Stoginės 36mx18m projektinių pasiūlymų dokumentacija
2004 IN RE Litexpo parodų paviljonas, 4-a statybos eilė (3-ias paviljonas) (Techninis projektas (TP) PDV

2004 Vilma AB „Vilma“ rekonstrukcijos projekto darbai
2003 Estinos arka

2003 Estinos arka Autocentras Laisvės pr.125 (statiniai skaičiavimai, gelžbetoninės konstrukcijos - Darbo projektas (DP))

Rygos Arena (Arena Riga) eskizinis projektas, gelžbetoninės konstrukcijos - Techninis projektas (TP) (statiniai 
skaičiavimai, gelžbetoninių konstrukcijų armavimas)

Banko „Snoras“ administracinis pastatas Utenoje, Techninis projektas (TP) (statiniai skaičiavimai, 
gelžbetoninės konstrukcijos)
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2003 Estinos arka

2002 Estinos arka

2002 Estinos arka

2001 Estinos arka Litexpo parodų paviljonas, 3-ia statybos eilė (5-as paviljonas), (Techninis projektas (TP) statiniai skaičiavimai)

2001 Estinos arka

Sporto ir reabilitacijos centras Ozo g. treniruočių salė, Techninis projektas (TP) (statiniai skaičiavimai, 
metalinės konstrukcijos)
AB „Lelija“ komercijos centras (statiniai skaičiavimai, gelžbetoninės konstrukcijos - Darbo projektas (DP), 
metalinės konstrukcijos - Darbo projektas (DP), metalinių konstrukcijų detalizuoti brėžiniai (MKD))

Akyto betono cechas Varėnos raj. Matuizose (statiniai skaičiavimai, metalinės konstrukcijos - Darbo projektas 
(DP), metalinių konstrukcijų detalizuoti brėžiniai (MKD))

UAB „Hanner“ administracinio pastato stogo konstrukcijos (stogo metalinės konstrukcijos - Darbo projektas 
(DP), metalinių konstrukcijų detalizuoti brėžiniai (MKD))
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2001 Estinos arka

2000 Estinos arka

2000 Estinos arka

2000 Estinos arka

2000 Estinos arka

1999 Estinos arka

UAB „Ad Rem“ sandėlis (statiniai skaičiavimai, metalinės konstrukcijos - Darbo projektas (DP), metalinių 
konstrukcijų detalizuoti brėžiniai (MKD)) - 2001, UAB „Estinos arka“ 
UAB „Minoleta“ prekybos centras (statiniai skaičiavimai, gelžbetoninės konstrukcijos - Darbo projektas (DP)) - 
2000, UAB „Estinos arka“ 
SBA baldų prekybos centras Laisvės pr. (statiniai skaičiavimai, gelžbetoninės konstrukcijos - Darbo projektas 
(DP), metalinės konstrukcijos - Darbo projektas (DP), metalinių konstrukcijų detalizuoti brėžiniai (MKD))

Rokiškio rajoninė katilinė (statiniai skaičiavimai, metalinės konstrukcijos - Darbo projektas (DP), metalinių 
konstrukcijų detalizuoti brėžiniai (MKD)) - 2000, UAB „Estinos arka“ 
UAB „Intersurgical“ gamybinis pastatas (statiniai skaičiavimai, metalinės konstrukcijos - Darbo projektas (DP), 
metalinių konstrukcijų detalizuoti brėžiniai (MKD)) - 2000, UAB „Estinos arka“ 
Sporto ir reabilitacijos centras „Olympic gym“(statiniai skaičiavimai, metalinės konstrukcijos - Darbo projektas 
(DP), metalinių konstrukcijų detalizuoti brėžiniai (MKD))
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1999 Estinos arka

1999 Estinos arka

1999 Estinos arka

1999 Estinos arka

1999 Estinos arka

1998 Estinos arka

1998 Estinos arka

Lietuvos paviljonas pasaulinėje EXPO 2000 parodoje Hanoveryje (statiniai skaičiavimai, metalinės 
konstrukcijos - Darbo projektas (DP), metalinių konstrukcijų detalizuoti brėžiniai (MKD))

Majonezo cechas Kėdainiuose (statiniai skaičiavimai, metalinės konstrukcijos - Darbo projektas (DP), 
metalinių konstrukcijų detalizuoti brėžiniai (MKD)) - 1999, UAB „Estinos arka“ 
UAB „Tuvlita“ techninių apžiūrų centras Aukštadvaryje (statiniai skaičiavimai, metalinės konstrukcijos - Darbo 
projektas (DP), metalinių konstrukcijų detalizuoti brėžiniai (MKD)) - 1999, UAB „Estinos arka“ 
Litexpo laikinas paviljonas 14x14m. (statiniai skaičiavimai, metalinės konstrukcijos - Darbo projektas (DP), 
metalinių konstrukcijų detalizuoti brėžiniai (MKD)) - 1999, UAB „Estinos arka“ 
UAB „Žvanga“ sandėlio 14x40 metalinis karkasas (statiniai skaičiavimai, metalinės konstrukcijos - Darbo 
projektas (DP)) - 1999, UAB „Estinos arka“ 
UAB „Arteta“ administracinis pastatas su studija (statiniai skaičiavimai, metalinės konstrukcijos - Darbo 
projektas (DP), metalinių konstrukcijų detalizuoti brėžiniai (MKD)) - 1998, UAB „Estinos arka“ 

UAB „Lėvuo“ prekybos centras Panevėžyje (statiniai skaičiavimai, metalinės konstrukcijos - Darbo projektas 
(DP), metalinių konstrukcijų detalizuoti brėžiniai (MKD)) - 1998, UAB „Estinos arka“ 
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1998 Estinos arka Kongresų rūmai, metalinių konstrukcijų projektas.

1998 Estinos arka Autosalonas Jasinskio g. (statiniai skaičiavimai, metalo konstrukcijos)

1998 Estinos arka Volkswagen autocentras (statiniai skaičiavimai, metalinės konstrukcijos - Darbo projektas (DP), metalinių 
konstrukcijų detalizuoti brėžiniai (MKD))
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1998 Estinos arka Jaguar automobilių centras. Inžineriniai skaičiavimai ir metalo konstrukcijų projektas

1998 Estinos arka

1998 Estinos arka

1997 Estinos arka Prekybos centras Kalinino a. Kaliningrade (metalinių konstrukcijų detalizuoti brėžiniai (MKD))
1997 Estinos arka

UAB „Transvesta“prekių sandėlis Nr.2 (statiniai skaičiavimai, metalinės konstrukcijos - Darbo projektas (DP), 
metalinių konstrukcijų detalizuoti brėžiniai (MKD))
Koncerno „Vikonda“ prekybos centras (statiniai skaičiavimai, metalinės konstrukcijos - Darbo projektas (DP), 
metalinių konstrukcijų detalizuoti brėžiniai (MKD))

Litexpo parodų paviljonas, 2-a statybos eilė (4-as paviljonas) (statiniai skaičiavimai, metalinės konstrukcijos - 
Darbo projektas (DP), metalinių konstrukcijų detalizuoti brėžiniai (MKD))
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1997 Estinos arka

1997 Estinos arka

1997 Estinos arka

1997 Estinos arka

1996 Estinos arka

1996 Estinos arka Degalinė Vilkpėdės ir Panerių g. sankirtoje (metalinių konstrukcijų detalizuoti brėžiniai (MKD))
1996 Estinos arka

1996 Estinos arka

1996 Estinos arka

1996 Estinos arka

UAB „Drauda“ automobilių parduotuvė (statiniai skaičiavimai, metalinės konstrukcijos - Darbo projektas (DP), 
metalinių konstrukcijų detalizuoti brėžiniai (MKD))

UAB „Skirnuva“ kilnojamas pagalbinis pastatas (statiniai skaičiavimai, metalinės konstrukcijos - Darbo 
projektas (DP), metalinių konstrukcijų detalizuoti brėžiniai (MKD))
BĮ UAB „Lausa“ karkasinis pastatas (statiniai skaičiavimai, metalinės konstrukcijos - Darbo projektas (DP), 
metalinių konstrukcijų detalizuoti brėžiniai (MKD))
Karkasinio pastato 17x27 metalinis karkasas (statiniai skaičiavimai, metalinės konstrukcijos - Darbo projektas 
(DP), metalinių konstrukcijų detalizuoti brėžiniai (MKD))
Noriūnų rajoninė katilinė. Kuro sandėlis (statiniai skaičiavimai, metalinės konstrukcijos - Darbo projektas (DP), 
metalinių konstrukcijų detalizuoti brėžiniai (MKD))

AB „Alytaus namai“ kuro sandėlis (statiniai skaičiavimai, metalinės konstrukcijos - Darbo projektas (DP), 
metalinių konstrukcijų detalizuoti brėžiniai (MKD))
UAB „Šventupis“ kuro sandėlis (statiniai skaičiavimai, metalinės konstrukcijos - Darbo projektas (DP), 
metalinių konstrukcijų detalizuoti brėžiniai (MKD))
Degalinė Savanorių pr. (statiniai skaičiavimai, metalinės konstrukcijos - Darbo projektas (DP), metalinių 
konstrukcijų detalizuoti brėžiniai (MKD))

Tepalų fasavimo įmonė Elektrėnuose (statiniai skaičiavimai, metalinės konstrukcijos - Darbo projektas (DP), 
metalinių konstrukcijų detalizuoti brėžiniai (MKD))



Metai          Kompanija Projektas

Vaidas Guogis
Kval. at. Nr. 12997

vaidas@guogis.lt
+370 65226522

33

1995 Estina

1995 Estina Vokė-III sandėliai (metalinių konstrukcijų detalizuoti brėžiniai (MKD))
1995 Estina

1994 Estina Parduotuvė Seirijuose (metalinių konstrukcijų detalizuoti brėžiniai (MKD))

Varėnos rajoninės katilinės išplėtimas (statiniai skaičiavimai, metalinės konstrukcijos - Darbo projektas (DP), 
metalinių konstrukcijų detalizuoti brėžiniai (MKD)). Kuro sandėlis su 30 m tarpatramio santvara.

AB „Kuro aparatūra“ sandėlis su 5t pakabinamu kranu (statiniai skaičiavimai, metalinės konstrukcijos - Darbo 
projektas (DP), metalinių konstrukcijų detalizuoti brėžiniai (MKD))


