ŠIAULIŲ VALSTYBINĖS KOLEGIJOS
VERSLO IR APSKAITOS KATEDRA
SOCIALINIŲ PARTNERIŲ SĄRAŠAS
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Įstaigos / įmonės pavadinimas
Kurtuvėnų regioninio parko direkcija
Lietuvos turizmo asociacija
Kelionių agentūra UAB „Tobulita“
Viešbutis „Grafo Zubovo“
UAB „Šiaulių ekskursijų biuras“
VšĮ Šiaulių turizmo informacijos centras
VšĮ „Tytuvėnų piligrimų centras“
VšĮ Šiaulių r. Turizmo ir verslo informacijos centras
Kelionių agentūra „Jūsų ir mūsų sėkmė“
UAB „Zigzag travel“
West Express, UAB "Vestekspress", Šiaulių biuras
Šeduvos kultūros ir amatų centras
Kelionių organizatorius „Paralelė“, V. Niauronio IĮ
Viešbutis „Saulininkas“
Viešbutis „Grafaitės svetainė“
Viešbutis „Šiaulių krašto medžiotojų užeiga“
Kelionių agentūra „Baltic clipper“, Šiaulių filialas
Turizmo agentūra „Guliverio kelionės“, Šiaulių filialas
Viešbutis „Šiauliai“
UAB „Šeduvos malūnas“
UAB „Šiaulių pagautė“
UAB „Stankūnų kailių ferma“
UAB „Elga“
UAB „Metalo prekyba“
UAB „Sidhartas“
UAB „Veiklos seka“
UAB „Žvalguva“
UAB „Taurina“
UAB „Sabalin“
AB „Citadele“ bankas
VšĮ „Šiaulių regiono plėtros agentūra“
UAB „Factus sum“
Valstybinio socialinio draudimo fondo Šiaulių skyrius
Šiaulių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija
Lietuvos centrinė kredito unija
AB „Cranbalt“

Internetinės svetainės nuoroda,
el. paštas
http://www.kurtuva.lt/#artejantys; info@kurtuva.lt
http://www.ltas.lt/; info@ltas.lt
http://www.tobulita.weebly.com; tobulita@gmail.com
http://www.grafozubovo.lt/lt/; info@grafozubovo.lt
eb.siauliai@gmail.com;
http://tic.siauliai.lt; tic@siauliai.lt
http://www.infotytuvenai.lt/index.php/lt/apie-centra; info@infotytuvenai.lt
http://www.siauliurajonas.lt/; siauliuraj@gmail.com
http://www.sekme.eu/; info@sekme.eu
http://www.zigzag.lt; siauliai@zigzag.lt
https://www.westexpress.lt/
http://www.seduvoskultura.lt/; naboja222@gmail.com
http://www.paralele.lt; info@paralele.lt
http://www.saulininkas.com/lt/; info@saulininkas.com
http://hotelgrafaite.com/; info@hotelgrafaite.com
http://www.hoteluzeiga.lt/; info@hoteluzeiga.lt
http://www.bc.lt/; siauliai@bc.lt, info@bc.lt
http://www.guliveriokeliones.lt/; siauliai@guliveriokeliones.lt
http://hotel.hotelsiauliai.lt/; hotelsiauliai@gmail.com
http://www.seduvosmalunas.lt; malunas@gmail.com
http://www.siauliupagaute.lt; info@siauliupagaute.lt
kailiuferma@zebra.lt
http://www.elga.lt/siauliai-2; info@elga.lt
http://metaloprekyba.lt/; info@metaloprekyba.lt
http://www.sidhartas.lt/; info@sidhartas.lt
veiklosseka@gmail.com
http://www.zvalguva.lt/lt; info@zvalguva.lt
http://taurina.lt/lt/home/; info@taurina.lt
http://www.sabalin.lt/; info@sabalin.lt
https://www.citadele.lt/lt/; info@citadele.lt
http://www.srpa.lt/; direktore@srpa.lt
http://www.factussum.lt/mes; info@factussum.lt
http://www.sodra.lt; siauliai@sodra.lt
https://www.vmi.lt/cms/siauliu-avmi; Siauliu.apskr@vmi.lt;
http://lku.lt/apie-mus/lietuvos-centrine-kredito-unija/; a.lindziuviene@lku.lt
https://cranbalt.lt/apie-mus/; info@cranbalt.com;
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AB spaustuvė „Titnagas“
UAB „Buhaltera“
UAB „Colis“
UAB „Deimega“
UAB „Elnio Verslo Centras“
UAB „Manukas“
UAB „Neaustima“
UAB „Nordlita“
UAB „Solidus Vox“
UAB „Splius“
UAB „Lauditas“
Šiaulių m. Savivaldybė
UAB „Ruvera“
UAB „Neigiamas pagreitis“
IĮ „AVA“ lt
UAB „Auto Trans Grup“
UAB „Vilmers“
UAB „Averita“
Tytuvėnų regioninis parkas
Skuodo rajono savivaldybė
Vaivorykštė, viešbutis UAB „Masada“
Pagramančio regioninis parkas
UAB „Busturas“
Klaipėdos verslo ir technologijų kolegija Verslo fakultetas Turizmo ir rekreacijos katedra
UAB „Asektas“, viešbutis „Turnė“
UAB „Lietavira“, viešbutis „Šaulys“
UAB „Kelionių centras“
Kelmės rajono savivaldybė
Viešbutis „Barbacan palace“, UAB Centro Kubas
UAB „Centrum“
UAB „Naujasis Vilnius“
UAB „Travevita“
VšĮ Radviliškio verslo informacijos centras
Kelionių agentūra UAB „Baltic Tours“
Viešbučių ir restoranų asociacija

http://www.titnagas.lt/; info@titnagas.lt
http://www.buhaltera.lt; info@buhaltera.lt
http://colis.lt/; info@colis.lt
deimega@zebra.lt; deimega@gmail.com
http://www.e-santechnika.lt/; info@evc.lt
http://www.manukas.com/; info@manukas.com
http://www.neaustima.lt/lt/; info@neaustima.lt
http://www.nordlita.lt; info@nordlita.lt
http://www.rumai.lt/Vartotojai/Nariai/Solidus-vox-UAB; info@solvox.lt
https://www.splius.lt/; administracija@splius.lt
laimagerikiene@splius.lt
http://edem.siauliai.lt/index.php; info@siauliai.lt
http://www.ruvera.lt/; administracija@ruvera.lt
http://www.ibrake.net/pagrindinis; neigiamaspagreitis@gmail.com
http://www.avabuhalteris.lt/; info@avabuhalteris.lt
http://auto-trans-grup.vizitinekortele.lt/lv/; rytis64@hotmail.com
http://www.vilmeriobaldai.lt/lt/vilmers/contacts; info@vilmers.lt
http://www.averita.lt/; info@averita.lt
http://www.trp.lt/; tytuvenurp@trp.lt
http://www.skuodas.lt/; savivaldybe@skuodas.lt
http://www.vaivorykste.com; info@vaivorykste.lr; vaivorykstehotel@gmail.com
http://pagramantis.am.lt/VI/index.php; info@pagramantis.am.lt
http://www.busturas.lt/; busturas@busturas.lt
http://www.kvk.lt/lt/turizmo-ir-rekreacijos-katedra/; smf@kvk.lt
http://www.turne.lt; hotel@turne.lt
http://saulys.lt/; info@saulys.lt; saulys.hotel@takas.lt
http://travelcentre.lt/; infotravel@splius.lt, travelcentre@splius.lt
http://www.kelme.lt/; info@kelme.lt
http://www.barbacan.lt;barbacan@centrokubas.lt;
http://www.centrumhotels.com/lt/; info@centrum.lt
http://vilniushotel.eu/lt/vilnius ; office@vilniushotel.eu
http://www.travevita.lt; info@travevita.lt
http://www.radviliskis.lt/rc; informacija@radviliskis.lt
http://www.baltictours.lt/; info@baltictours.lt
http://www.lvra.lt; info@lvra.lt

