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penkiolikos metų kelias

Lyg iai prieš penkiolika metų, gruodžio 13-ąją, buvo
įkurta uždaroji akcinė bendrovė „Žimpra“, užsiimanti
statybos darbais ir mažmenine prekyba maisto produk
tais. Įmonės įkūrėjas Pranas Žimkus didžiuojasi profe
sionalių ir patikimų darbuotojų komanda. Jų sunkaus
darbo dėka pasiekta rezultatų, kuriais galima šiandien
pasidžiaugti.

Bendrovės direktorius Pra
nas Žimkus prisimena pir
muosius įmonės gyvav imo
metus, kai kartu su dar septy
nių žmonių komanda statybos

UAB „Žimpra“ šiuo metu
užsiima įvairių objektų staty
bos, patalpų renovacijos dar
bais. Žemaitės g., šalia admi
nistracijos patalpų esančioje

darbus pradėjo vykdyti Kali
ningrade. Pasikeitus ekonomi
nei situacijai, po šešerių metų
darbo užsienyje, vyrai grįžo į
Lietuvą ir įgytą patirtį pritai
kė darbus tęsdami Telšiuose.
Buvo vykdomi pamatų, indi
vidualių namų statybos ir re
konstrukcijos darbai. Didėjant
užsakovų poreikiams ir darbo
krūviui, pamažu plėtėsi ir UAB
„Žimpra“ darbuotojų kolekty
vas, darbai persikėlė ir į kitus
Lietuvos miestus: Vilnių, Klai
pėdą, Mažeikius ir kt.

parduotuvėlėje, prekiaujama
įvairiomis maisto ir pramoni
nėmis prekėmis. Įmonę vienija
per 30 darbuotojų.
Kaip pasakojo bendrovės įkū
rėjas P. Žimkus, įmonė pristato
pasiūlymus įvairiems Savival
dybės organizuojamiems kon
kursams. Pateikus geriausias są
lygas UAB „Žimpra“ darbinin
kai renovuoja darželius, įvairių
bendruomenių patalpas, tvarkė
Telšių apskrities ligoninę, ruošė
muziejaus, Telšių dailės fakulte
to patalpas ir t. t. Darbus atlieka
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ir pagal įvairių įmonių užsaky
mus bei dirbdami kitų statybos
bendrovių subrangovais. Šiuo
metu UAB „Žimpra“ darbuo
tojai įrenginėja AB „Žemaiti
jos pieno“ patalpas, Gedrimų
bendruomenės namus, dirba
Mažeikiuose ir Klaipėdoje. Sta
tybos darbus UAB „Žimpra“
darbuotojai neseniai baigė įvai
riuose objektuose Mažeikiuose
ir Papilėje, įrengė kepyklėlės
„Čia“ patalpas. Šios bendrovės
atliktų darbų sąraše – ir ne vie
nas individualusis namas tiek
Telšiuose, tiek kituose Lietuvos
miestuose.
Kaip pasakojo UAB „Žimpra“
direktorius, visi įmonei paves
ti darbai atliekami kokybiškai,
laikomasi numatytų terminų,
todėl per penkiolika metų spė
jome užsitarnauti gerą vardą ir
įgyti klientų pasitikėjimą. Tad
nors šalį užklupo krizės, tačiau
įmonės darbų apimtys iki šiol
išliko stabilios, o joje dirbantys
asmenys visada turėjo darbo ir
nevėluojančius atlyginimus.
UAB „Žimpra“ direktorius P.
Žimkus džiaugiasi, kad jo va
dovaujamos įmonės darbuo
tojai yra darbštūs ir pareigingi,
sąžiningai atlieka savo darbą.
Daugiau nei dešimtmetį bend
rovėje dirba profesionalūs sta
tybininkai Albinas Kavaliaus
kas, Ramūnas Vitys, Steponas
Žimkus, Nerijus Žimkus, Rai
mondas Navardauskas, parda
vėja Sonata Vyšniauskienė. Į
įmonės darbuotojų gretas šiek
tiek vėliau įsiliejo ir puikiai sa
vo darbą atlieka ir statybinin
kai Česlovas Benesevičius ir
Aivaras Valentinas, dažytojos
Tatjana Grubliauskienė ir Da
nutė Žukauskienė. Gerų žodžių
direktorius negaili ir atsakingas
pareigas užimančiai patyrusiai
buhalterei Vandai Navickienei.
„Svarbiausia – darnus, savo dar
bą išmanantis kolektyvas, su
kurio pagalba galima pasiekti
puikių rezultatų, laiku ir ko
kybiškai atlikti mums patikėtus
darbus“, – dėstė UAB „Žimpra“
direktorius.
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