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NEĮGALIŲJŲ DARBO GEROSIOS 
PATIRTIES PAVYZDŽIAI

EXAMPLES OF GOOD PRACTICE 
OF THE WORK OF DISABLED



Public organization  „Union of Disabled Social Enterprises“ (the UDSE) was established in 2010. It is a public 
non-profit institution whose main objective is the integration of disabled persons in the labor market by promoting 
social enterprise competitiveness for people with disabilities. In our opinion, a significant proportion of people with 
disabilities could be employed, but that objective requires additional attention of government. Seeing pretty sharp 
restrictions of disabled social enterprises` development and work, the UDSE meets and sets itself new challenges. The 
main task is to form a supportive and fair opinion of public and the Government about the need to promote disabled 
social enterprises undertakings and successfully integrate them into the Lithuanian economy.

The UDSE goal is to become the best and most efficient associated structure in the country  representing the interests 
of the Disabled Social Enterprises. We are dedicated to help disabled social enterprises to set up, expand and create 
new jobs and unite them for warranting of legal requirements, expectations and rights. We require and monitor that 
State would keep the laws and obligations which promotes development of disabled social enterprises. We lead to 
greater integration of disabled persons in the labor market and social life.

In fulfilling its mission, the UDSE is purposefully creating and expanding the products and services of disabled social 
enterprises which are necessary for realization on the market. But it also:

•	 organizes	and	carries	out	union-owned	businesses	to	encourage	entrepreneurship	and	competitiveness	of	the	
projects;

•	 acts	as	an	agent	for	social	enterprises,	and	disabled	job	seekers	in	developing	new	and	maintaining	existing	jobs;
•	 analyzes	 the	market	 for	procurement,	 carries	out	 surveys	of	 	 public	 authorities,	 promotes	goods	 and	 services	

which are made by the organization‘s members;
•	 works	with	government	agencies,	defends	the	 interests	of	the	UDSE,	provide	them	with	analytical	 information	

about violations of the laws by which social enterprises are discriminated;
•	 	controls	products	and	services	of	disabled	social	enterprises	that	goods	and	services	would	meet	needs	and	ex-

pectations of organizations which buy their goods and services;
•	 works	with	the	institutions	and	organisations	providing	services	of	vocational	rehabilitation	for	disabled	people;
•	 cooperates	with	 international	organizations	that	carries	out	similar	activities	 in	order	to	adapt	their	practice	 in	

Lithuania.

Our Mission
Create a supportive environment for people with disabilities for intregration into the labor market through social 
enterprises.

Our Vision
To become the most important organisation which unites disabled social enterprises in Lithuania, having leverage 
to influence the environment, by which  the integration of disabled persons in the labor market could be solved                        
effectively and specifically.

Contact Information

VšĮ “Neįgaliųjų socialinių įmonių sąjunga” (NSĮS) yra 2010 metais įsteigta viešoji pelno nesiekianti įstaiga, ku-
rios pagrindinis tikslas yra neįgaliųjų asmenų integracija į darbo rinką, skatinant neįgaliųjų socialinių įmonių 
konkurencingumą. Mūsų nuomone, nemaža dalis negalią turinčių šalies gyventojų galėtų būti įdarbinti, tačiau šio 
uždavinio sprendimui reikalingas papildomas valstybės dėmesys. Matydama gana ryškius neįgaliųjų socialinių įmonių 
plėtros ir jų veiklos apribojimus, NSĮS priima iššūkius ir užsibrėžia įgyvendinti naujus uždavinius, iš kurių pagrindinis 
yra suformuoti palankią ir teisingą visuomenės ir Vyriausybės nuomonę apie būtinybę skatinti neįgaliųjų socialinių 
įmonių veiklą ir sėkmingai integruoti jas į Lietuvos ekonominę erdvę.
 
NSĮS siekis yra tapti geriausiai ir efektyviausiai neįgaliųjų socialinių įmonių interesus atstovaujančia asocijuota 
struktūra šalyje. Mes dirbame tam, kad neįgaliųjų socialinės įmonės galėtų lengviau steigtis, plėstis ir kurti naujas 
darbo vietas, vienijame jas teisėtiems reikalavimams, lūkesčiams ir teisėms užtikrinti, reikalaujame ir kontroliuojame, 
kad valstybė laikytųsi įstatymuose įtvirtintų įsipareigojimų, skatinančių neįgaliųjų socialinių įmonių plėtrą. Skatiname 
aktyvesnę neįgaliųjų integraciją į darbo rinką bei visuomeninį gyvenimą.
 
Įgyvendindama savo misiją, NSĮS kryptingai kuria ir plečia neįgaliųjų socialinių įmonių prekių ir paslaugų realizacijai 
reikalingą rinką, o taip pat:

•	 organizuoja	ir	vykdo	sąjungai	priklausančių	įmonių	verslumą	ir	konkurencingumą	skatinančius	projektus;	
•	 tarpininkauja	neįgaliųjų	socialinėms	įmonėms	ir	darbo	ieškantiems	asmenims,	kuriant	naujas	ir	išlaikant	esamas	

darbo vietas; 
•	 analizuoja	pirkimų	rinką,	atlieka	valstybės	institucijų	apklausas,	reklamuoja	organizacijai	priklausančių	narių	ga-

minamas prekes ir teikiamas paslaugas; 
•	 dirba	 su	valstybinėmis	 institucijomis,	gina	NSĮS	narių	 interesus,	 teikia	 joms	analitinę	 informaciją	 apie	 įstatymų	

pažeidimus, kuriais diskriminuojamos socialinės įmonės; 
•	 kontroliuoja	 neįgaliųjų	 socialinių	 įmonių	 produkciją	 ir	 paslaugas,	 siekdama,	 kad	 pastarųjų	 siūlomos	 prekės	 ir	

paslaugos atitiktų jas įsigyjančių organizacijų lūkesčius ir poreikius;
•	 bendradarbiauja	su	neįgaliųjų	profesinės	reabilitacijos	paslaugas	teikiančiomis	įstaigomis	ir	neįgaliųjų	organizaci-

jomis;
•	 bendradarbiauja	 su	 tarptautinėmis	 organizacijomis,	 vykdančiomis	panašias	 veiklas,	 siekiant	 jų	patirtį	 pritaikyti	

Lietuvoje.

Mūsų Misija
Kurti palankią aplinką žmonių su negalia integracijai į darbo rinką per neįgaliųjų socialines įmones.

Mūsų Vizija
Tapti svarbiausia neįgaliųjų socialines įmones vienijančia organizacija Lietuvoje, turinčia svertus įtakoti aplinką, ku- 
riais pasinaudojant efektyviai ir tikslingai būtų sprendžiama neįgaliųjų integracija į darbo rinką.

Kontaktinė informacija

Adresas Klaipėdoje: Šilutės pl. 83, LT-94101 Klaipėda
Telefonas: (8 46) 246481

Faksas: (8 46) 246482

Adresas Vilniuje: Ukmergės g. 369A, LT-12142 Vilnius
Telefonas: (8 5) 246 3729

Faksas: (8 5) 206 0772

Klaipeda Department: 83 Silutes pl., LT-94101 Klaipeda
Tel.: +370 46 246481
Fax: +370 46 246482

Vilnius Department: Ukmerges g. 369A, LT-12142 Vilnius
Tel.: +370 5 246 3729
Fax: +370 5 206 0772

Elektroninis paštas: info@nsis.lt Interneto svetainė: www.nsis.lt E-mail: info@nsis.lt Web Site: www.nsis.lt

VšĮ „Neįgaliųjų socialinių įmonių sąjunga“ Public institution „ the Union of Disabled Social Enterprises“



VšĮ „Neįgaliųjų socialinių įmonių sąjunga“, siekdama savo užsibrėžtų tikslų, kartu su partneriais iš Latvijos pagal 
2007-2013 Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą vykdo projektą „Neįgaliųjų socialinių įmonių 
konkurencingumo didinimas“.

Pagrindinis šio projekto tikslas – projekto teritorijoje (dalis Lietuvos ir Latvijos) didinti neįgaliųjų socialinių įmonių 
konkurencingumą, kuris nulemtų didesnį įdarbinamų neįgaliųjų skaičių. 

Projekto tikslinės grupės yra neįgaliųjų socialinės įmonės, neįgalieji, valstybinės institucijos, nevyriausybinės orga-
nizacijos. Vykdant projektą bus įgyvendintos veiklos, siekiant ištirti neįgaliųjų padėtį Lietuvoje, jų nedarbo priežastis, 
parengti pasiūlymus skatinančius aktyvesnį neįgaliųjų įtraukimą į darbo rinką, taip pat ištirti ir identifikuoti ekono-
minius sektorius, kuriuose pagal savo negalios pobūdį neįgalieji turėtų daugiau galimybių gauti darbą. Viešinant 
neįgaliųjų įdarbinimo galimybes keisti darbdavių požiūrį į neįgaliuosius, didinti pačių neįgaliųjų motyvaciją, skatinti 
socialinių partnerių bendradarbiavimą, pateikti visuomenei svarbius ir naudingus neįgaliųjų darbo pavyzdžius bei 
kitais galimais būdais suaktyvinti neįgaliųjų įdarbinimą.

2010 metais Lietuvoje gyveno apie 269 034 įvairią negalią turinčių asmenų.
Iš jų 29 % (79 650) pensinio amžiaus neįgalieji, 6 % (16 002) vaikai, iš 65 % (173381) darbingo amžiaus neįgalių asmenų 
dirbo tik 16 % (44 034),  49 % (129 347) neįgaliųjų niekur nedirbo.

Šiuo metu Lietuvoje veikia 90 neįgaliųjų socialinių įmonių, kuriose daugiau kaip 50 % darbuotojų sudaro neįgalūs 
asmenys. didžioji dauguma neįgaliųjų socialinių įmonių įsikūrusios didžiuosiuose Lietuvos miestuose, kur gyvena 
daugiausia neįgaliųjų. Deja, mažesniuosiuose miestuose labai mažai neįgaliųjų socialinių įmonių ir didelis skaičius 
nedirbančių neįgaliųjų.

Planuojamos priemonės, kurios bus sukurtos projekto metu:
- Internetinė svetainė su neįgaliųjų CV duomenų baze.
- Galimybių studija – neįgaliųjų, jų įdarbinimo ir verslo įmonių pajėgumo įdarbinti neįgaliuosius statistikos surin-

kimas, surinktos statistikos analizė, perspektyvų atranka ir galimų priemonių padėsiančių įdarbinti neįgaliuosius 
pateikimas.

- Katalogas „Neįgaliųjų darbo gerosios patirties pavyzdžiai“.
- Praktinis vadovas perkančiosioms organizacijoms apie pirkimų sąlygas ir galimybes iš neįgaliųjų socialinių įmonių 

(VPT metodika).
- Skambučių centras. Pagrindinis tikslas – tarpininkauti įdarbinant neįgaliuosius, betarpiškai bendraujant su poten-

cialiais darbdaviais.

Public organization „Union of  Disabled Social Enterprises“ is implementing the project „Improving com-             
petitiveness for business of disabled people“ together with partners from Latvia, in accordance with the Latvian-      
Lithuanian cross-border cooperation program in 2007-2013.

The main goal of this project is to enhance the competitiveness among social enterprises of disabled in the project 
area (the part of Lithuania and Latvia), which would result in a greater number of employed persons with disabilities.
Target groups are social enterprises of disabled, persons with disabilities, governmental institutions, non-govern-
mental organizations. The project will implement activities in order to investigate the situation of the disabled in 
Lithuania, the causes of unemployment, to develop proposals for greater integration of disabled persons in the labor 
market; as well as to explore and identify the economic sector, where persons according to the nature of their dis-
abilities would have more opportunities to get a job. We will seek to change employers` attitudes towards disabled 
people by promoting the employment opportunities for disabled people, to increase motivation of disabled people, 
to promote cooperation between social partners, provide relevant and useful examples of people with disabilities to 
the public and intensify the recruitment of persons with disabilities in other possible ways. 

In 2010 there were about 269,034 persons with various disabilities in Lithuania. 29% (79,650) of them were retirement 
age people with disabilities, 6% (16,002) were children, only 16% (44,034) persons with disabilities were working from 
65% (173,381) of working age people, 49% (129,347) people with disabilities did not work anywhere. Currently, Lithu-
ania has 90 social enterprises and more than 50% of the workforce consists of people with disabilities. The vast major-
ity of social enterprises of disabled are located in the biggest cities of Lithuania, which is mostly populated by people 
with disabilities. Unfortunately, there are very few social enterprises of disabled and a large number of unemployed 
persons with disabilities in smaller cities.

The planned measures, which will be developed during the project:
-     Website with database of disabled persons` CV `s.
-    VISTA study - the collection of statistics, analysis and screening of prospects about people with disabilities, their 

employment and companies` potential to employ people with disabilities and presentations of possible means 
which could help to employ people with disabilities.

-     A  Catalogue „Good Practise Examples of Disabled People Work“ .
-    A practical guide for organizations about procurement conditions and the possibilities to buy from social enter-

prises of disabled (PPS methodology). 
-      Call center. The main goal is to mediate in the recruitment of people with disabilities, communicating directly with 

potential employers.

Dirbantys neįgalieji, 44034

Nedirbantys neįgalieji,
129347

Vaikai, 16002

Pensijinio amžiaus
neįgalieji, 79650

Neįgaliųjų skaičius Lietuvoje - 269 034 Darbingo amžiaus neįgaliųjų pasiskirstymas pagal apskritis
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„Lyderio akademija“ yra „Lyderio grupės“ padalinys, teikiantis 
profesionalias konsultavimo paslaugas, vienijantis kompentetingus 
ir ilgametę patirtį konsultavimo sektoriuje turinčius specialistus, 
ekspertus ir lektorius. „Lyderio akademija“ teikiamas paslaugas gali 
išskirti į 3 pagrindines grupes:
•  Projektų rengimo paslaugos;
•  Projektų administravimo paslaugos;
•  Mokymų paslaugos.

Projektų rengimas sudaro didžiąją bendrovės konsultacijų dalį. 
Projektų rengimo paslaugas sudaro:
•  Galimybių studijų, investicinių projektų ir paraiškų ES struktūrinių 
ir kitų fondų finansuojamiems projektams rengimas;
• Plačios apimties sektorinių galimybių studijų, strateginių 
dokumentų rengimas;
•  Savivaldybių/regionų strateginių plėtros planų rengimas;
• Savivaldybių ir kitų viešojo sektoriaus organizacijų strateginių 
veiklos planų rengimas;
•  Kokybės vadybos sistemų diegimas;
•  BVM savivaldybėse diegimas;
•  Programų ir projektų vertinimas;
•  Moksliniai tyrimai.

„Lyderio akademija“ turi didelę patirtį ilgalaikės ir trumpalaikės 

trukmės strateginio planavimo dokumentų regimo srityje ir diegiant 
kokybės vadybos sistemas viešojo sektoriaus organizacijose. 
Mūsų projektų administravimo paslauga teikiama klientams, 
įgyvendinantiems ES lėšomis finansuojamus projektus. Projektų 
administravimo paslaugos metu prižiūrime ir kontroliuojame 
statybų eigą (statybų techninė priežiūra), rengiame viešųjų pirkimų 
dokumentaciją, mokėjimo prašymus, tarpines ir galutines ataskaitas 
ir kitą dokumentaciją, teikiame visas įmanomas konsultacijas projektų 
įgyvendinimo klausimais. 
Trečioji „Lyderio akademija“ veiklos kryptis yra kvalifikacijos kėlimo 
projektų organizavimas ir vykdymas: atliekame mokymo poreikių 
organizacijose įvertinimus, rengiame ir organizuojame mokymus, 
konferencijas strateginio planavimo, kokybės vadybos, vadybos, 
teisės, psichologijos, finansų, švietimo, sveikatos ir kt. klausimais.
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Kiekvienoje rinkoje anksčiau ar vėliau iškyla lyderio pozicijas 
užimanti įmonė. Ją galima apibūdinti kaip įtakingiausią rinkos 
narį, skatinantį socializaciją ir diegiantį inovacijas, pažangius verslo 
modelius bei verčiantį pasitempti kitus rinkos dalyvius.

Ambicingi tikslai, noras lyderiauti ir laimėti jau yra įtvirtinti pačiame 
UAB „Lyderio grupė“ pavadinime. Visose srityse, kuriose dirbame ir į 
kurias investuojame, siekiame tapti lyderiais. Prielaidas mūsų sėkmei 
sukuria kvalifikuoti žmonės, ilgalaikė patirtis, tvirti ir ilgalaikiai 
santykiai su užsakovais ir partneriais, nuolatinės investicijos į 
naujausias technologijas ir darbuotojų tobulėjimą.

Įsikūrusi 2006 metais, intensyvaus vystymosi dėka įmonė pasiekė 
gerų rezultatų – šiuo metu UAB „Lyderio grupė“ patenka tarp 
didžiausių šalies konsultacinių įmonių, vienu metu rengdama 
ir valdydama apie 300 projektų. Stebėdami rinkos tendencijas, 
smarkiai išplėtėme paslaugų asortimentą – bendrovė šiuo metu 
teikia kvalifikuotas projektavimo, techninės priežiūros, projektų 
valdymo paslaugas. Bendradarbiaudami su pripažintais lektoriais, 

teikiame įvairiapuses kvalifikacijos kėlimo paslaugas. Visos mūsų 
paslaugos sertifikuotos ISO 9001:2008; ISO 14001:2004 ir OHSAS 
18001:2007. 

2009 metais įmonė gavo neįgaliųjų socialinės įmonės statusą, todėl 
intensyvi mūsų plėtra turi ryškų socializacijos aspektą. Per vienerius 
metus sukuriame apie 100 darbo vietų neįgaliesiems asmenims. 
Pastarieji integruojami į darbo rinką ne tik biuruose, bet ir teikiant 
vaizdo stebėjimo, švaros serviso, pakavimo, kopijavimo paslaugas, 
statybos paslaugas ir pan. Turime ambicijų tapti daugiausiai darbo 
vietų neįgaliesiems kuriančia įmone Lietuvoje. 

Kiekviena organizacija, bendradarbiaujanti su UAB „Lyderio grupė“, 
netiesiogiai prisideda prie darbo vietų neįgaliesiems kūrimo, 
o tuo pačiu ir socialinės atskirties mažinimo. Susipažinkime ir 
bendradarbiaukime!

Nuoširdžiai Jūsų,
Gintaras Lubauskas, Generalinis direktorius

In each market, sooner or later a leader enterprise arises. It can 
be described as the most influential member of the market that 
encourages socialization and integrates innovations, innovative 
business models and forcing the other players of the market to 
gather.

Ambitious goals, the desire to win and be a leader are firmed in 
company`s title itself Lyderio Grupe Ltd. In all areas where we work 
and invest, we seek to become leaders. Our skilled employees, 
long-term experience, strength and long-term relationships with 
customers and partners, ongoing investment in new technology 
and staff development creates the preconditions for the success.

It was established in the year 2006. The company has achieved 
good results thanks to intensive development - now Lyderio Grupe 
Ltd. is among country`s largest consulting firms, at the same time 
preparing and managing 300 projects. By observing the market 
trends we significantly expanded the range of services - the company 
currently provides qualified engineering, maintenance and project 

management services. In collaboration with acclaimed lecturers we 
provide multi-skilled training services. All our services are certified 
by ISO 9001:2008; ISO 14001:2004 and OHSAS 18001:2007. 

In 2009, the company received a disabled social status of the 
company, and our intensive development is a significant aspect 
of socialization. During the year we create about 100 jobs for 
disabled persons. They are integrated into the labor market not 
only in offices but also through visual observation, cleaning service, 
packing, copying services, construction services and so on. We have 
the ambition to become the company which creates the biggest 
amount of work places for disabled people in Lithuania.

Any organization that cooperates with Lyderio Grupe Ltd., indirectly 
contributes to job creation for disabled people, while at the same 
time reducing social exclusion. Let`s introduce each other and 
collaborate! 

Sincerely, 
Gintaras Lubauskas, General Director

Kontaktai: 

Projektų rengimas:
Simas Lubauskas, Projektų vadybos direktorius
Tel.:  (8 5) 243 0177, faks.: (8 5) 243 0174, mob.: 8 652 65807
El. paštas: s.lubauskas@lyderio.lt

Projektų administravimas:
Edvinas Cybuličius, Projektų valdymo direktorius
Tel.: (8 46) 313057, faks.: (8 46) 313058, mob.: 8 652 65814
El. paštas: e.cybulicius@lyderio.lt

Kvalifikacijos kėlimas:
Simas Lubauskas, Projektų vadybos direktorius
Tel.: (8 5) 243 0177, faks.: (8 5) 243 0174, mob.: 8 652 65807
El. paštas: s.lubauskas@lyderio.lt

Lyderio Akademija is a unit of Lyderio Grupe that provides 
professional consulting services, bringing together professionals- 
experts and speakers, with long experience in consulting with 
industry. Lyderio Akademija services may be divided into three main 
categories: 
•		Project	Development	Services;	
•		Project	Management	Services;	
•		Training	Services.

Project preparation is a major part of the company`s consultation. 
Project development services include: 
•	Preparation	of	projects	for	feasibility	studies,	investment	projects	
and the application for the EU Structural Funds and other funds;
•	 Preparation	 of	 broad	 sectoral	 feasibility	 studies	 and	 strategic	
documents; 
•	Preparation	of	municipal	/	regional	strategic	development	plans;
•	Preparation	of	municipal	and	other	public	sector	organizations	in	
strategic business plans; 
•	Implementation	of	quality	management	systems;	
•	Implementation	of	CAF	in	municipalities.

Lyderio Akademija has extensive experience in long-term and short-
term strategic planning of documents in implementation field and 

quality management systems in public sector organizations. 
Our project management service is provided to customers, who 
are trying to implement EU-funded projects. Project management 
services are monitored and controlled during the construction 
process (building maintenance). We prepare the procurement 
documentation, payment requests, interim and final reports 
and other documents. We provide all possible advice on the 
implementation of projects.

The third activity of Lyderio Akademija is the training organization 
and execution of projects: we carry out assessments of training 
needs in organizations, arrange and organize training courses, 
conferences, strategic planning, quality management, management, 
law, psychology, finance, education, health and others. 

Contacts:
  
Project Preparation:                                                                                                               
Simas Lubauskas, Project Management Director 
Tel.: +370 5 243 0177, fax: +370 5 243 0174, mob.: +370 652 65807 
E.mail: s.lubauskas@lyderio.lt 

Project Management:                                                                                                          
Edvinas Cybulicius, Project Management Director 
Tel.: +370 46 313057, fax: +370 46 313058, mob.: +370 652 65814 
E.mail: e.cybulicius@lyderio.lt

Professional development:                                                                                                   
Simas Lubauskas, Project Management Director 
Tel.: +370 5 243 0177, fax: +370 5 243 0174, mob.: +370 652 65807 
E.mail: s.lubauskas@lyderio.lt



“Lyderio kopicentras“ buvo įkurtas 2010 m. pabaigoje įgyvendinus 
Lietuvos darbo biržos finansuojamą 3 darbo vietų neįgaliesiems 
asmenims steigimo projektą. Šiuo metu tai modernia kopijavimo 
ir spausdinimo įranga aprūpintas mūsų įmonės padalinys, esantis 
adresu Minijos g. 92, Klaipėda (Omnitel pastatas). Pagrindinės 
kopijavimo centro paslaugos:

• Kopijavimas A4-A3 formatai (nespalvotas/spalvotas);
• Skenavimas A4-A3 formatai (nespalvotas/spalvotas);
• Brėžinių, dokumentų skenavimas „INFOSTATYBAI“;
• Laminavimas A7-A3 formatai;
• Projektų, anketų spausdinimas, kopijavimas ir įrišimas plastikine 

spirale arba metaliniu loveliu su minkštais viršeliais;
• AutoCAD brėžinių A0, A1, A2 formatai, mažų tiražų plakatų iki A0 

formato spaudinimas;
• Brėžinių pjaustymo ir lankstymo paslaugos;
• Spauda ant drobės – drobė, įdomi ir maloni dovana draugams, 

artimiesiems, bendradarbiams ar verslo partneriams. Įspūdingo 
dydžio foto nuotrauka, grafinis vaizdas, įžymaus paveikslo 
reprodukcija – tai ta detalė, kuri leis Jums pasijusti išskirtiniais. 
Drobę sapusdiname iki 84,1 cm pločio, 1200 cm ilgio. Drobė 
spausdinama profesionaliu Canon IPF 8000s plačiaformačiu 
spausdintuvu. Naudojama 340g. balta vandeniui atspari Canon 
firmos drobė, kuri užtikrina aukštą spaudos kokybę ir spalvų 
ilgaamžiškumą.

• Didelio formato foto nuotraukas spausdiname iki 84,1 cm pločio 
ant vandeniui atsparaus didelės rezoliucijos 170 g. blizgaus 
popieriaus.

Su savo įranga galime aptarnauti dideles organizacijas, esant ilagalaikei 
paslaugų teikimo sutarčiai, gaminius paimame ir pristatome savo 
transportu.

Kontaktai:
Dainius Lubauskas, Padalinio vadovas
Mob.:  8  658 30000                                                                                                                                            
El. paštas: kopijavimas@lyderio.lt
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„Lyderio architektūra“ yra „Lyderio grupė“ padalinys, teikiantis 
ypatingų ir neypatingų statinių projektavimo ir projektų vykdymo 
priežiūros paslaugas. 2010 m. vasario 26 d. įmonei buvo išduotas 
LR aplinkos ministerijos atestatas Nr. 6145 ypatingų statinių 
projektavimui. Šis atestatas leidžia mūsų bendrovei projektuoti 
gyvenamuosius ir negyvenamuosius pastatus, inžinerinius tinklus, 
kultūros paveldo statinius. Projektavimo darbų sritys:

• sklypo sutvarkymo (sklypo plano);
• architektūros;
• konstrukcijų;
• vandentiekio ir nuotekų šalinimo;
• šilumos tiekimo, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo;
• elektrotechnikos (iki 1000 V įtampos);
• elektroninių ryšių (telekomunikacijų);
• apsauginės signalizacijos, gaisrinės signalizacijos;

• aplinkos apsaugos;
• pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo;
• statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo; 
• ekonominė;
• gaisro saugos.

Didžioji dalis mūsų klientų yra viešojo sektoriaus organizacijos – 
savivaldybės, mokyklos, ligoninės, centrai ir pan., kurios įgyvendina 
įvairius ES ir kitų fondų lėšomis finansuojamus projektus. Turime 
patirties projektuojant sporto infrastruktūros objektus. 

Mūsų stiprioji pusė yra ne tik daugiau kaip 5 metų patirtį turintys 
specialistai, tačiau ir ES lėšomis finansuojamų projektų vykdymo ir 
administravimo specifikos išmanymas, o tai leidžia mūsų klientui 
užtikrinti sklandų finansuojamo projekto vykdymo ciklą. 

Kontaktai:
Darius Juozapavičius, Padalinio vadovas
Tel.: (8 46) 246 481, faks.:as (8 46) 246482, mob.: 8 659 88990
El. paštas: d.juozapavicius@lyderio.lt

Lyderio Architektura is a unit of Lyderio Grupe that provides 
supervision services of a specific and non-exceptional significance 
design and construction projects. 26 of February, 2010 company was 
granted the Ministry of Environment Certificate No. 6145 for special 
construction design. This certificate allows our company design 
residential and nonresidential buildings, utility infrastructure, cultural 
heritage buildings. Range of design works:

•		site	layout	(site	plan);	
•		architecture;	
•		structures;	
•		water	supply	and	sewage	disposal;	
•		heat	supply,	heating,	ventilation	and	air	conditioning;
•		electrical		(up	to	1000	V);	

•		electronic	communications	(telecommunications);	
•		security	alarm,	fire	alarm;	
•			environment	control;
•			preparation	for	construction	and	construction	works`	

organization; 
•			estimated	price	determination;
•			economic;
•			fire	safety.

Contact: 
Darius Juozapavicius, Head of Unit 
Tel.: +370 46 246481, fax: +370 46 246482, mob.: +370 659 88990 
E-mail:  d.juozapavicius@lyderio.lt 

Lyderio Kopicentras was founded at the end of 2010 after 
establishing the project when the Lithuanian Labour Exchange 
funded three jobs for disabled persons. Currently, company is 
equipped with the modern printing and copying equipment. This 
company`s branch is located at 92 Minija St. in Klaipeda, Lithuania 
(Omnitel Building). The main copy center services:

•		Copying	A4-A3	(black	and	white	/	color);	
•		Scanning	A4-A3	(black	and	white	/	color);	
•		Outline	drawings	and	documents`	scanning	for	INFOSTAYBA;	
•		Laminate	A7-A3;	
•		Project,	questionnaires`	printing,	copying	and	binding	by	the	plastic	

spiral or a metal tray with a soft cover;
•		AutoCAD	drawings	A0,	A1,	A2	size,	small	circulation	poster	printing	

by up to A0; 
•		Drawing	cutting	and	folding	services;																																																																																		•		

Print on canvas - is an interesting and pleasant gift for friends, 

relatives, colleagues or business partners. The impressive size of 
a photo, picture, famous painting reproduction - is the part that 
will make you feel special. The canvas is professionally printed on 
Canon IPF 8000 wide-format printer. We use 340g. White Canon 
waterproof canvas that provides high quality printing and color 
life. 

•			Large	format	photo	are	printed	up	to	84.1	cm	in	a	water	resistant	
high resolution of 170 g. Glossy paper.

Contacts: 
Dainius Lubauskas, Head of Unit 
Mob.: +370 658 30000
E-mail: kopijavimas@lyderio.lt 



Viena iš Lyderio grupės veiklų yra ypatingų statinių statyba, tuo tikslu 
2010 m. įkurtas mūsų padalinys Lyderio Statytojas. LR aplinkos 
ministerijos atestatas Nr. 6145 leidžia mums vykdyti šiuos statinio 
statybos darbus ir kultūros paveldo objektų tvarkybą:

•			žemės	darbai;
•			statybinių	konstrukcijų	statyba	ir	montavimas;

•		stogų	įrengimas;
•		apdailos	darbai.

Lyderio Statytojas bendradarbiaudamas su viešojo sektoriaus 
organizacijomis – savivaldybėmis, mokyklomis, ligoninėmis, socialiniais 
centrais ir pan., bei kitomis statybų veikla užsiimančiomis socialinėmis 
įmonėmis, atlieka genrangovo arba subrangovo funkcijas statybiniuose 
objektuose. 

Kontaktai:
Darius Gurskis, Pardavimų direktorius
Tel.: (8 37) 426686, faks.: (8 37) 426685, mob.: 8 652 65802
El. paštas: d.gurskis@lyderio.lt
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Mūsų   „Lyderio Statybų valdymas“  padalinyje dirba kvalifikuoti ir 
atestuoti statybų techninės priežiūros specialistai, teikiantys statinio 
statybos techninės priežiūros ir statybos valdymo pagal FIDIC 
procedūras paslaugas.

Statinio statybos techninė priežiūra pagal STR 1.09.05:2002:
•					kontrolė,	ar	statinys	statomas	pagal	statinio	projektą,	statybos	rangos	

sutartį, įstatymų ir kitų statybos procesą reglamentuojančių 
norminių aktų reikalavimus;

•	 darbo	 brėžinių	 atitikimo	 techninio	 projekto	 sprendiniams	 ir	
specifikacijoms tikrinimas, tvirtinimas;

•	 paslėptų	 statybos	 darbų	 ir	 statinio	 konstrukcijų	 tikrinimas	 ir	
priėmimas;

•					techninio	projekto	sprendinių	ir	specifikacijų	teisėtumo	tikrinimas;
•					susitikimų	su	rangovais	statybos	aikštelėje	organizavimas,	statybos									

vykdymo medžiagos statybos užbaigimo įteisinimui rengimas.

Statybos valdymo pagal FIDIC procedūras paslauga:
•				užsakovo	atstovavimas	statybos	procese;
•				projektavimo,	rangos	ir	techninės	priežiūros	sutarčių	valdymas;
•	 	 	ginčių,	pretenzijų	tarp	statybos	dalyvių	sprendimas,	atstovaujant	

užsakovą.

Kontaktai:
Darius Gurskis, Pardavimų direktorius
Tel.: (8 37) 426686, faks.: (8 37) 426685, mob.: 8 652 65802
El. paštas: d.gurskis@lyderio.lt

Our department Lyderio Statybu Valdymas has qualified and 
certified building maintenance specialists, providing technical 
supervision of construction and construction management services 
in accordance with FIDIC procedures.

Construction of maintenance according to STR 1.09.05:2002: 
•	 control,	whether	a	structure	is	being	built	according	to	building	

design, construction contract, laws and regulations governing the 
construction of the statutory requirements;

•	 verification	and	affirmation	of	working	drawings	for	compliance	
with the technical specifications of design solutions;

•	 inspection	and	acceptance	of	hidden	construction	and	building	
construction; 

•	 the	technical	design	solutions	and	specifications	for	verification	of	
legality; 

•	 meetings	 with	 contractors,	 construction	 site	 organization,	
preparation of building materials for construction completion for 
validation.

Service of Construction Management under FIDIC procedures:
•	 client`s	representation	in	the	construction	process;	
•	 design,	equipment	and	maintenance	contracts`	management;	
•	 representing	 the	 client	 in	 disputes,	 claims	 between	 the	

construction`s participants.

Contacts:
Darius Gurskis, Sales Director 
Tel.: +370 37 426686, fax: +370 37 426685, mob.: +370 652 65802 
E-mail: d.gurskis@lyderio.lt

One of Lyderio Statytojas activities is a construction of particular 
buildings. In that order, at the end of 2010 our department was 
established in. Certificate No. 6145 of Ministry of Environment allows 
us to carry out these works and the management of Construction of 
Cultural Heritage:

•		earthworks;	
•		building	construction	and	installation;	

•		roofing;	
•		decoration.

Lyderio Statytojas in collaboration with public sector organizations 
- municipalities, schools, hospitals, social centers and so on. and other 
construction activities engaged in social enterprises, performs the 
functions of prime contractor or subcontractor on building site.

Contacts:
Darius Gurskis, Sales Director 
Tel. +370 37 426686, Fax: +370 37 426685,  Mob. +370 652 65802 
E-mail: d.gurskis@lyderio.lt 

2010 metais Lyderio grupė įkūrė patalpų valymo ir priežiūros padalinį 
Lyderio Švaros Servisą, kuriame dirba tik neįgalūs asmenys. Šiuo 
metu padalinyje dirba daugiau kaip 60 žmonių. Šis mūsų padalinys 
siūlo tik aktualias, lanksčias, klientų lūkesčius pateisinančias ir 
kokybiškas paslaugas. 

Lyderio Švaros serviso darbuotojai atlieka kasdienį įvairių patalpų 
valymą – plauna grindis, siurbia kilimus, valo langus ir palanges, 
šluosto dulkes ir t.t. Savo darbą atliekame tik klientui patogiu laiku 
ir priimtinu grafiku. Pagal kliento poreikius ir patalpų specifiką 
galime suteikti ir specialias paslaugas, tokias kaip įvairių grindų 
dangų blizginimas ir poliravimas, vitrinų valymas, žaliuzių valymas, 

minkštų baldų išvalymas, fasadų plovimas, patalpų poremontinis ir 
postatybinis valymas. Visas švaros paslaugas teikiame naudodami 
naujausias technologijas ir pažangią kokybės užtikrinimo metodiką. 
Įvairiuose valymo procesuose naudojame tik laiko patikrintas ir 
aukščiausias ekologines normas atitinkančias chemines priemones. 
Teikiame ir teritorijų priežiūros paslaugas. Šluojame gatves ir kiemus, 
prižiūrime vejas ir gėlynus, valome sniegą ir surenkame medžių lapus, 
pasirūpiname šiukšlių surinkimu ir išvežimu. 

Mūsų paslaugomis naudojasi prekybos tinklai, finansinės institucijos, 
privačios įmonės ir valstybinės organizacijos.

Kontaktai:
Gediminas Bartkus, Socialinės integracijos direktorius
Tel.: (8 5) 243 0177,  faks.: (8 5) 243 0174, mob.: +370 656 76340
El. paštas: g.bartkus@lyderio.lt

Lyderio Grupe founded the cleaning and maintenance division 
Lyderio Svaros Servisas in 2010, which employs only people with 
disabilities. Currently, this unit has more than 60 people. This unit 
only offers actual, flexible and customer expectations justifying high-
quality services.

Lyderio Svaros Servisas` staff performs daily various types cleaning 
- washing the floor, hoovering the carpets, cleaning windows and 
window sills, dusting and other. We work only according to the 
time and schedule which is convenient to the customer. According 
to customers specific needs and space of the premises we can 
provide  special services such as polishing and buffing of various 

floor coverings, window, blinds cleaning, blinds, cleaning-up of 
soft furnishings, facade cleaning, indoor and after-repairing / after-
construction cleaning. Full cleaning services are provided using the 
latest technology and advanced quality assurance methodology. 
We only use chemicals which are time-tested and meet the highest 
environmental standards for various types of cleaning processes.
We provide care of territories`, too. We broom streets and courtyards, 
maintain lawns and flower gardens, clean snow, collect trees leaves, 
take care of garbage collection and disposal. 

Our services are used by retail chains, financial institutions, private 
companies and government organizations.

Contacts: 
Gediminas Bartkus, Director of Social Inclusion 
Tel.: +370 5 243 0177, fax: +370 5 243 0174, mob.: +370 656 76340
 E-mail:  g.bartkus@lyderio.lt 
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Prieš trisdešimt metų Didžioje Britanijoje pradėtos steigti viešųjų ir 
privačių teritorijų stebėjimo sistemos pastaraisiais metais paplito 
visame pasaulyje. Malonu pastebėti, kad ir Lietuvoje šių sistemų 
diegimas įgauna vis didesnį pagreitį ir panaudojamos ne tik įvairių 
objektų apsaugai, bet ir viešųjų erdvių, gatvių, aikščių ir kitų masinių 
visuomenės lankymosi vietų stebėjimui. 

Vaizdo stebėjimo sistemų nauda miestuose akivaizdi – jos padeda 
užtikrinti viešąją tvarką, tarnauja kaip prevencinė nusikalstamų 
ir kitų neteisėtų veikų užkardymo priemonė, padeda užtikrinti 
transporto eismo saugumą, atskleisti jau įvykdytus nusikaltimus. 
Šių sistemų stebėjimo pagalba policija ir kitos tarnybos (gaisrinė, 
greitoji medicininė pagalba ir pan.) gali daug operatyviau reaguoti į 
įvykius, suteikti miesto gyventojams ir svečiams įvairiapusę pagalbą. 
Savivaldybių administracijos, policija, kitos tarnybos ir gyventojai jau 
įsitikino, kad vaizdo stebėjimo sistemų pagalba jų miestas tampa 
saugesnis, švaresnis, patrauklesnis investuotojams ir turistams. 

Įprastai vaizdo kamerų sistemų perduodamo vaizdo stebėjimo funkciją 
atlieka miestų policijos komisariatai, t.y. kameras stebi policininkai. 
2009 metais mūsų padalinys Lyderio vaizdo stebėjimas pasiūlė šią 
funkciją perduoti neįgaliesiems. Ši idėja sulaukė pripažinimo ir gero 
įvertinimo, išaiškėjus, kad tokią paslaugą gali atlikti žmonės su įvairia 
negalia ir neturintys specialaus išsilavinimo.

2009 metais pasirašėme bendradarbiavimo sutartis su Kauno 
ir Klaipėdos miestų savivaldybių administracijomis bei policijos 
komisariatais ir pradėjome teikti vaizdo kamerų stebėjimo paslaugas 
šiuose miestuose. 2010 metais tokias paslaugas pradėjome teikti 
ir Panevėžio mieste. Bendradarbiavimo nauda yra abipusė: mes 
pasiekiame socialinius tikslus, o policininkai gali dirbti tiesioginį 
savo darbą, t.y. patruliuoti gatvėse, gaudyti nusikaltėlius, reguliuoti 
eismą. Miestas turi ir ekonominę naudą, kadangi paslauga, kurią mes 
teikiame, yra pigesnė.

Kontaktai:
Gediminas Bartkus, Socialinės integracijos direktorius
Tel.: (8 5) 2430177, faks.:  (8 5) 2430174, mob.: 8 656 76340
El. paštas g.bartkus@lyderio.lt

Thirty years ago in Great Britain were introduced public and private 
surveillance systems. In recent years it has spread around the world. 
We are pleased to note that in Lithuania as well these systems become 
more and more often andthey are used not only for the protection 
of various objects, but also for surveillance in public spaces, streets, 
squares and other places of mass public.

Video surveillance systems` benefit in urban areas is obvious - it helps 
to maintain public order, serves as a preventive measure for criminal 
and other unlawful acts, it helps to ensure traffic safety, to disclose 
already committed crimes. These surveillance systems help the police 
and other services (fire, ambulance and medical assistance, etc.). 
It can a lot quicker react to events, to ensure for city residents and 
visitors a broad range of support. Municipal administration, police, 
other authorities and residents have already made sure that the video 
surveillance systems make their city safer, cleaner, more attractive to 
investors and tourists.

Normally, functions of transmission of video cameras` surveillance 
are perfomed by Police Stations (cameras are monitored by the 
policemen). In 2009, our department LyderioVaizdo Stebejimas 
has proposed to transfer this function to disabled people. This idea 
has gained recognition and proper assessment that such service may 
be performed by people with various disabilities and with no special 
education. 

In 2009, we signed a cooperation agreement with the Kaunas and 
Klaipeda Municipality and the Police. Now we are providing a video 
camera surveillance services in the following cities. In 2010 we also 
began to provide such services and in Panevezys. Cooperation is a 
mutual benefit: we achieve social goals and police can work in their 
literal work, i.e. to patrol streets, catch criminals, monitor traffic. The 
city has economic benefits as a service we provide is cheaper.

Contacts:
Gediminas Bartkus, Director of Social Inclusion
Tel.: +370 5 243 0177, fax: +370 5 243 0174, mob.: +370 656 76340 
E-mail: g.bartkus@lyderio.lt 

Vilniaus biuras Kauno biuras Klaipėdos biurai Šiaulių biuras

Ukmergės g. 222, 
LT-07157 Vilnius 

Tel.: (8 5) 2430177              
Faks.: (8 5) 2430174

Savanorių pr. 363 - 306, 
LT-49425 Kaunas 

Tel.: (8 37) 426686 
Faks.: (8 37) 426685

Šilutės pl. 83,                                               
LT-91400 Klaipėda
Tel.: (8 46) 246481

Faks.: (8 46) 246482

A. Mickevičiaus g. 18, 
LT-76341 Šiauliai

Tel./faks.: (8 41) 371100

Kontaktai:

UAB „Lyderio grupė“, įmonės kodas: 300539253, PVM kodas: LT300539253, el.paštas: info@lyderio.lt.

Vilnius Office Kaunas Office Klaipeda Offices Siauliai Office

Ukmerges St. 222, 
LT-07157 Vilnius 

Tel.: +370 5 243 0177 
Fax: +370 5 243 0174

Savanoriu Pr. 363 – 306, 
LT-49425 Kaunas 

Tel.: +370 37 426686 
Fax: +370 37 426685

Silutes pl., 83                                        
LT-91400 Klaipeda

Tel.: +370 46 246481
Fax: +370 46 246482

 A. Mickevičiaus St. 18, 
LT-76341 Siauliai

Tel./fax: +370 41 371100

Contacts:

Lyderio Grupe Ltd., Company code: 300539253, VAT code LT300539253, E-mail: info@lyderio.lt.



Neįgaliųjų socialinė įmonė UAB Faktumas specializuo-
jasi korpusinių baldų ir reklamos gamyboje. Per eilę metų 
mes sukaupėme patirtį apie baldų gamybą, sukūrėme 
profesionalų ir mokantį Jus išklausyti darbuotojų kolektyvą, 
įdiegėme ir nuolat tobuliname kokybės vadybos, bei aplinkos 
apsaugos vadybos sistemas atitinkančias ISO 9001 ir ISO 
14001serijos standartų reikalavimus. Visa tai leidžia mums 
išpildyti visus Jūsų norus ir pelnyti pasitikėjimą. Mūsų klien-
tais yra Savivaldybių administracijos, Lietuvos Universitetai, 
Ligoninės, Vaikų lopšeliai – darželiai, Mokyklos, Bibliotekos, 
Socialinių paslaugų centrai, Vietos veiklos grupės ir daugelis 
kitų valstybinių ir komercinių įstaigų. Mes galime Jums supro-
jektuoti, pagaminti ir pristatyti: 

•	 Visuomeninės	 paskirties	 baldus	 (įstaigoms,	 biurams,	
viešbučiams, parduotuvėms ir kt.);

•	 Mokymo	 įstaigų	 baldus	 (mokykloms,	 ikimokyklinėms	
įstaigoms ar vaikų darželiams);

•	 Medicininės	 paskirties	 baldus	 (ligoninėms,	 poliklinikoms,	
vaistinėms, medicininiams ar odontologijos kabinetams, 
laboratorijoms, socialinių paslaugų centrams ir kt.);

•	Metalinius	baldus	(sandėliavimui,	medicininėms	įstaigoms,	
mokykloms, ikimokyklinėms įstaigoms ir kt.);

•	Namų	baldus	 (virtuvinius,	 svetainės,	 vaikų	kambario,	mie-
gamojo, prieškambario baldus, stalus, spintas, spintas su 
stumdomosiomis durimis ir kt.);

•	Kėdes	(auditorijoms,	kino	teatrams,	aktų,	koncertų	salėms,	
biurui, namams ir kt.).

Turėdami virš 2000 m2 gamybinių patalpų, 2009 m., 
pradėjome teikti ir reklamos gamybos paslaugas (dizaino 

paslaugos, visi spaudos darbai, išorės ir vidaus reklama, inter-
neto svetainių sprendiniai ir kt.). 

•			Pranešimai	žiniasklaidai	(laikraščiai,	žurnalai,	radijas,	
    televizija);    
	•		Renginiai	(projektų	konferencijų	organizavimas,	
    seminarai);    
•		Stendai	(informaciniai,	aiškinamieji,	nuolatiniai);					
•		Lentos	(skelbimų,	atminimo);					
•		Spauda	(plakatai,	lankstinukai,	brošiūros,	bloknotai	ir	kt.);					
•		Internetiniai	sprendimai	(svetainės);				
•	 Kitos	 priemonės	 (segtuvai,	 lipdukai,	 maišeliai,	 puodeliai,	

maikutės marškinėliai ir kt. verslo dovanos);    
•	Mobilioji	reklama.		

Gamyboje naudodami pažangias technologijas, kokybiškas 
medžiagas ir furnitūrą, kurios atitinka Europoje keliamus EN 
reikalavimus, galime sutvirtinti savo pozicijas jau esamose 
Lietuvos rinkose ir sėkmingai plėstis į užsienio rinkas.

Pagarbiai,   
Direktorius 
Artūras Vismanas  

Neįgaliųjų socialinė įmonė UAB „Faktumas“ 
Statybininkų g. 12, LT-96155 Gargždai.
Įmonės kodas: 302254662, PVM kodas: LT100004439016 
Tel.: (8  46) 247125, faks.: (8  46) 247126, mob.: 8  650 34700  
A/s LT917300010112137402, AB bankas Swedbankas
El. paštas: info@faktumas.lt, www.faktumas.lt
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Faktumas is a social enterprise of people with disabili-
ties specializing in furniture and advertising industry. Over 
the years we have accumulated the experience in  furniture 
manufacturing and we have developed a professional staff 
capable to listen to our costumers. We have introduced and 
constantly improving the quality of management and envi-
ronmental protection management systems which meet ISO 
9001 and ISO 14001 standards. All this allows us to meet all 
your needs and to gain confidence. Our clients are a Local 
Government Administration, Lithuanian Universities, Hospi-
tals, Kindergardens, Schools, Libraries, Social Services Cen-
tres, Local activities groups, Public and Commercial institu-
tions. We can design, produce and deliver:

•	 Public	furniture	(office,	offices,	hotels,	shops,	etc.);	
•	 Furniture	for	educational	institutions	(schools,	pre-school	

institutions or nursery);
•	 Hospital	furniture	(hospitals,	clinics,	pharmacies,	medical	

or dental offices, laboratories, social service centers, etc.); 
•	 Metal	 furniture	 (storage,	 medical	 institutions,	 schools,	

pre-school institutions, etc..);
•	 Home	 furniture	 (kitchen,	 living	 room,	 kids	 room,	 bed-

room and hallway, tables, cupboards, wardrobes with 
sliding doors, etc.);

•	 Chairs	(audiences,	cinemas,	theaters,	concert	halls,	offices,	
homes, etc.). 

Having over 2000 square metres of shop-floor, in 2009 we be-
gan to provide production and advertising services:

•					Media	releases	(newspapers,	magazines,	radio,	television);

•					Events	(organizing	conferences,	seminars);
•					Stands	(informative,	illustrative	and	standing);
•					Boards	(advertising,	memorial);
•					Printing	(posters,	flyers,	brochures,	notepads,	etc.);
•					Internet	Solutions	(websites);
•				Other	tools	(workbooks,	stickers,	bags,	mugs,	T-shirt	and	

etc., business gifts);
•					Mobile	advertising.

Using advanced manufacturing technologies, good quality 
materials and fittings that meet the requirements of the EN in 
Europe, we can strengthen our position in existing Lithuanian 
markets and successfully expand into foreign markets.

Sincerely,
Director 
Artūras Vismanas

Faktumas
Social Enterprise of Disabled  „Faktumas” 
Statybininku str. 12, LT-96155 Gargzdai, Lithuania.
Company code: 302254662, VAT Code: LT100004439016
Tel.: +370 46 247125, fax: +370 46 247126;  mob.: +370 650 34700
Bank Account No. LT5917300010112137402, Swedbankas Ltd.
El. mail: info@faktumas.lt, www.faktumas.lt



Neįgaliųjų socialinė įmonė UAB „Klaipėdos banga“ 
yra spaudos ir reklamos paslaugų bendrovė, kurios veikla 
vystoma šiose glaudžiai tarpusavyje susijusiose srityse: 
dizainas, spauda, reklama ir pakuotė. Tai strateginės veiklos 
sferos, kuriose siekiama aukščiausio lygio kompetencijos ir 
profesionalumo.

Produkcija - nuo paprasčiausių vienspalvių skrajučių iki 
reprezentacinio pobūdžio leidinių, įvairūs katalogai, kny-
gos, albumai, žurnalai, brošiūros, lankstinukai, firminiai 
blankai, save kopijuojančių lapų sąskaitos-faktūros, vo-
kai, bukletai, popierinė pakuotė ir t.t. Taip pat atliekame 
bigavimo, perforavimo, numeravimo, gręžimo ir daugelį 
kitų paslaugų. Užsakovo gaminius galime supakuoti į jo 
pateiktą pakuotę.

UAB „Klaipėdos banga” įdiegė ir nuolat tobulina visą valdy-
mo sistemą, atitinkančią ISO 9001, ISO 14001 standartų 
teisinius bei normatyvius reikalavimus.

VISOS SPAUSTUVĖS PASLAUGOS:
•		skaitmeninė	spauda,
•		ofsetinė	spauda,
•		plačiaformatė	spauda,																																																																				
•		popierinių	maišelių	gamyba,
•		kita	popierinė	pakuotė.	

LEIDYBA:
•		maketavimas,
•		dizaino	kūrimas,
•		redagavimas,
•		stiliaus	tvarkymas,
•		korektūra,
•		derinimas	su	Lietuvių	kalbos	komisija.

REKLAMA IR VIEŠINIMO PASLAUGOS:
•		straipsniai	žiniasklaidos	priemonėse,
•		stendai	(informaciniai,	nuolatiniai),
•		tentai,
•		iškabos,
•		verslo	dovanos	(rašikliai,	puodeliai,	lipdukai).

BALDŲ GAMYBA:
•		biuro	baldai,
•		viešbučių	baldai,
•		nestandartiniai	baldai.

Pagarbiai,
Direktorė                                                                                                 
Asta Drungilienė
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A Social Enterprise of Disabled „Klaipedos Banga“ Ltd. 
is the press and advertising services providing  company, 
whose activities are carried out in these closely related 
fields: design, advertising, printing, packaging. These are 
strategic business spheres, by which the highest level of 
excellence proffesionalism is seeked. 

Products are ranging from simple plain-flyers to representa-
tional publications, various catalogs, books, albums, news-
papers, pamphlets, brochures, letterhead, self-copy pages 
of the invoice envelopes, paper packaging and other. We 
also perform creasing, perforating, numerating, boring and 
other services. Customer`s products can be put into client`s 
provided package. 

Klaipedos Banga Ltd. implemented and is constantly im-
proving the whole management system which meets  le-
gal and regulatory requirements of standarts ISO 9001, ISO 
14001.

ALL PRINTING SERVICES:
•		digital	printing,
•		offset	printing,	
•		wide	format,	
•		paper	bag	manufacturing,
•		other	paper	packaging.

PUBLISHING:
•		layout,
•		designing,
•		editing,	
•		style	correction,	
•	 proofreading,	 coordination	 with	 Lithuanian	 Language	
Commission.

ADVERTISING AND PUBLICITY SERVICES:
•		articles	in	media;
•		stands	(informative,	permanent);
•		awnings;
•		signboards;
•		business	gifts	(pens,mugs,stickers)

FURNITURE MANUFACTURING:
•		office	furniture;
•		hotels	furniture;
•		substandard	furniture.

Sincerely,
Director
Asta Drungiliene

Neįgaliųjų socialinė įmonė UAB „Klaipėdos banga” 
Šilutės pl. 83, LT-94101 Klaipėda.
Įmonės kodas: 300623413, PVM kodas: LT100002912610 
Tel.: 8 652 30762, tel./faks.: (8 46) 495589 
A/s LT587010800010467211, AB “Ūkio bankas”
El. paštas: info@klaipedosbanga.lt,  www.klaipedosbanga.lt

Social Enterprise of Disabled „Klaipedos Banga“ 
Silutes pl. 83, LT-94101 Klaipeda, Lithuania.
Company code: 300623413, VAT Code: LT100002912610
Tel.: +370 652 30762, tel./fax: +370 46 495589
Bank Account No. LT587010800010467211, Ukio Bankas Ltd.
E-mail: info@klaipedosbanga.lt, www.klaipedosbanga.lt



TRUMPAS ĮMONĖS PRISTATYMAS.
UAB „Socialinis institutas“ – tai neįgaliųjų socialinė įmonė, 
kurioje rankų darbo papuošalus kuria neįgalieji.
Įmonėje dirba daugiau kaip 50% fizinę negalią turinčių 
darbuotojų.

Kurdami papuošalus, atsižvelgiame į kliento lūkesčius ir 
idėjas. Dirbame lanksčiai, šiuolaikiškai bei siekiame nuolatos 
tobulėti. 

Esame orientuoti ne tik į aukštos kokybės gaminių kūrybą, 
bet ir į socialiai pažeidžiamų darbuotojų, turinčių fizinę 
negalią, integravimą į darbo rinką, socialinės atskirties 
mažinimą bei darbo vietų sukūrimą ir išlaikymą.

TEIKIAMOS PASLAUGOS.
Pagrindinė įmonės veikla – rankų darbo papuošalų gamyba:
- apyrankės,
- auskarai,
- sagės,
- pakabukai,
- vėriniai,
- kaklo papuošalai,
- žiedai,
- raktų pakabukai,
- sąsagos.

Taip pat įmonė teikia renginių organizavimo (mokymų, 
seminarų, konferencijų, pramoginių renginių), verslo 
konsultacijų (nuosavomis ir ES lėšomis vykdomų projektų 
viešinimo ir viešųjų pirkimų dokumentacijos rengimo ir 
konsultavimo), reklamos (leidybos, spausdinimo, dizaino ir 
maketavimo, firminio stiliaus kūrimo) paslaugas, prie kurių 
įgyvendinimo taip pat prisideda neįgalūs darbuotojai, dir-
bantys įmonėje.

APIE NEĮGALIUOSIUS.
Šiuo metu įmonėje dirba 7 negalią turintys darbuotojai, kurių 
pagrindiniai darbai – papuošalų gamyba bei pagalba juos 
gaminant. Organizacijos darbuotojai – tai daug daugiau nei 
darbo jėga, tai pagrindinis kompanijos resursas ir kapitalas. 

ATEITIES PLANAI.
UAB „Socialinis institutas“ vykdys asmenų, priklausančių         
tikslinei grupei, socialinės  integracijos į įmonę politiką ir 
sieks, kad ši politika vis daugiau įgautų socialinio – eduka-
cinio socialinės politikos modelio bruožų. 

Įmonė įdarbins naujus darbuotojus ir sudarys jiems lygias 
galimybes darbo rinkoje. 

Pagarbiai,
Direktorė       
Jolanta Talačkaitė
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SHORT PRESENTATION OF THE COMPANY.
“Socialinis Institutas” is a social enterprise of disabled, in 
which handmade jewelry are made by people with di- sabili-
ties. The company employs more than 50% of workers with 
physical disabilities. While creating jewelry we consider the 
customer`s expectations and ideas. We work in a flexible, 
modern and constantly strive to improve.

We focus not only on creation of high-quality products, but 
also on integration into the labor market, social exclusion`s 
reduction and job creation for vulnerable workers with  
physical disabilities.

SERVICES. 
The company`s main activity is - handmade jewelery: 
-  bracelets,
-  earrings,
 - brooches, 
-  pendants,
 - necklaces,
-  rings,
-  key rings,
-  studs.

The company also provides events organization (training, 
seminars, conferences, entertainment), business consulting 
(arrangement and consultancy of documentation for pro-
jects and public procurement which are carried out by own 
resources or the EU`s funds), advertising (including publish-
ing, printing, design and layout, branded identity creation) 
services, which also contributes to the implementation of 
disabled workers in the company.

ABOUT DISABLED:
The company currently employs seven workers with di-
sabilities, whose main work is jewelry manufacturing and                

assistance in their manufacture. The workers are much more 
than the work force. It is a key resource for company and its 
capital.

FUTURE PLANS. 
Social Institute Ltd. will perform persons belonging to the 
target group of social integration into the company and will 
seek that this would gain more and more social model fea-
tures of social-educational policy. The company will hire new 
employees and will offer them equal opportunities in labor 
market.

Sincerely,
Director
Jolanta Talackaite

Neįgaliųjų socialinė įmonė UAB „Socialinis institutas“
K. Donelaičio g. 79 - 11, LT-44249 Kaunas.
Įmonės kodas: 302497415, PVM kodas: LT100005321315
Tel.: +370 687 55918, faks. :+370 37 206839
El.paštas: info@socialinisinstitutas.lt, www.socialinisinstitutas.lt

Social Enterprise of Disabled „Socialinis Institutas“ 
K. Donelaicio g. 79 - 11, LT-44249 Kaunas, Lithuania.
Company code: 302497415, VAT code: LT100005321315
Tel.: +370 687 55918, fax: +370 37 206839 
E-mail: info@socialinisinstitutas.lt, www.socialinisinstitutas.lt



UAB „Verslo bitė” -  patikima, jaunatviška ir progresyvi 
neįgaliųjų socialinė įmonė, savo veikloje besivadovaujanti 
pagarbos ir supratimo klientui principais, pateisins Jūsų 
lūkesčius savo atliekamų paslaugų kaina, aptarnavimu ir 
operatyvumu. 

Mūsų įmonėje dirbantys darbuotojai yra jauni, energingi 
ir pažangaus mąstymo, imlūs naujovėms ir norintys augti 
bei tobulėti kartu su Jumis. Daugiau kaip 50 %  įmonėje 
dirbančių darbuotojų yra įvairią fizinę negalią turintys 
žmonės, kurie sėkmingai įsiliejo į mūsų kolektyvą, yra 
kruopštūs ir atsakingi. 
Visos mūsų paslaugos sertifikuotos ISO 9001:2008; ISO 
14001:2005 ir OHSAS 18001:2007 standartais.                                                                              
                                                                                                                                                       
Didžiausios mūsų vertybės: 

•	Mokymasis	 ir	 tobulėjimas	-	 tai	nuolatinis	žinių	atnaujini-
mas, gilinimasis ir pažangiausių idėjų panaudojimas darbe. 
•	Komandinis	darbas	-	tai	kiekvieno	darbuotojo	pastangos	
panaudoti savo asmeninius privalumus bendram tikslui 
pasiekti, tarpusavio bendradarbiavimas.
•	 Paslaugų	 kokybė	 –	 tai	 dėmesingi	 ir	 kompetentingi	 dar-
buotojai, teikiantys kokybiškas paslaugas, kurios patenkins 
kiekvieno kliento poreikius.

Mūsų įmonės veikla yra orientuota į keletą veiklos sričių. 

KONSULTACIJOS IR VIEŠINIMAS:
•	Investicinių	projektų,	paraiškų	ES	struktūrinių	fondų	para-
mai gauti rengimas, su tuo susijusios konsultacijos;
•	 Įvairių	finansavimo	šaltinių	finansuojamų	projektų	admi-
nistravimas, priežiūra ir konsultavimas;
	•	Nuosavomis	ir	ES	lėšomis	vykdomų	projektų	viešinimas.

REKLAMOS PASLAUGOS, GAMYBA IR LEIDYBA: 
•	Lipnios	plėvelės	sprendimai;
•	Vėliavos;
•	Verslo	dovanos;
•	Dizaino	ir	maketavimo	darbai;
•	Spaudos	darbai;
•	Tentų	gamyba;
•	Stendų,	iškabų,	lentų	gamyba;
•	Tūrinė	reklama;
•	Interneto	svetainė,	SEO;
•	Ir	visa	kita,	kas	telpa	žodyje	Reklama.

PROJEKTAVIMAS:
•	Statinių	kategorijos:	ypatingi	statiniai;
•	Statinių	grupės:	gyvenamieji	ir	negyvenamieji	statiniai;
•	 Projektavimo	 darbų	 sritys:	 sklypo	 sutvarkymas	 (sklypo	
plano), architektūra, konstrukciniai sprendimai.                   

Pagarbiai
Direktorius
Giedrius Skorupskas         
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Verslo Bites Ltd. is a reliable, youthful and progressive social 
enterprise of disabled, which follows  the principles of respect 
and understanding towards the customer in their activities. 
We will meet your expectations with our service, cost and ef-
ficiency.
Our company`s employees are young, energetic and for-
ward-thinking, receptive to innovation and willing to grow 
and develop together with you. More than 50% of  workers 
are people with different physical disabilities who have suc-
cessfully became a part of our team. They are meticulous and 
responsible.
All our services are certified ISO 9001:2008, ISO 14001:2005 
and OHSAS 18001:2007 standarts.
                                                                                                                                                         
Our highest values are:
•	Training and development – it is a continuous updating  
deepening of knowledge and use of innovative ideas at work. 
•	Team work –ihis is an effort of each employee to use their 
personal strengths to achieve the common goal of mutual 
cooperation. 
•	Quality of service – it is an attentive and knowledgeable staff 
who provide high quality services that meet each customer`s 
needs. 

Our company`s activities are focused on several areas of ac-
tivities.

CONSULTATIONS AND PUBLICITY: 
•	 projects of investment, application of the EU Structural 
Funds to support training related consultancy; 
•	 administration, supervision and counseling of various 

sources of financial funding for projects; 
•	 Publicisity of ourselves funded and EU funded projects.

ADVERTISING SERVICES, MANUFACTURING AND 
PUBLISHING:
•	Sticky tape solutions; 
•	 Flags; 
•	Business gifts; 
•	Design and layout work; 
•	Printing Works; 
•	Production of tents, stands, signboards, boards; 
•	Gross advertising;
•	 Website, SEO;
•	 And everything else, what fits in the word Advertising.

DESIGNING:
•	Categories of buildings: special structures;
•	Groups of buildings: residential and nonresidential struc-
tures; 
•	 Design works: site layout (site plan), the architecture, design 
solutions.

Sincerely,
Director
Giedrius Skorupskas

Neįgaliųjų socialinė įmonė  UAB „Verslo bitė”
Ukmergės g. 369A, LT-12142 Vilnius. 
Įmonės kodas: 300531395, PVM kodas: LT100002177210                                                                          
Tel.: +370 5 20 60 795, faks.: +370 5 20 60 772
El.paštas: info@vbite.lt,  www.verslobite.lt

Social Enterprise of Disabled „Verslo bite“ 
Ukmergės g. 369A, LT-12142 Vilnius, Lithuania.
Company code: 300531395, VAT code: LT100002177210
Tel.: +370 5 20 60 795, fax: +370 5 20 60 772 
E-mail: info@vbite.lt, www.verslobite.lt



Neįgaliųjų socialinė įmonė „Eurotela” 2010-01-12  buvo nomi-
nuota pirmąja vieta už kokybišką  socialiai pažeidžiamų asmenų 
integraciją į darbo rinką ir gavo Socialinės apsaugos ir darbo min-
istro Donato Jankausko  bei Lietuvos darbo biržos padėką. 
Įmonė jau 5 metus sėkmingai vysto savo veiklą.

VIEŠOSIOS NUOMONĖS IR RINKOS TYRIMAI, APKLAUSOS.
Mes turime visus reikiamus žmogiškuosius ir technologinius 
išteklius atlikti apklausas, viešosios nuomonės ir rinkos tyrimus ne 
tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.
Mūsų atliekami tyrimai aktualūs visiems tiems, kurių sėkmę nule-
mia visuomenės požiūris - politinėms partijoms, verslo įmonėms, 
visuomeninėms organizacijoms, savivaldybėms bei valdžios in-
stitucijoms. Bendradarbiaudami su mumis galite ne tik išsiaiškinti 
visuomenės tendencijas ar požiūrį į Jūsų įmonę ar organizaciją, 
teikiamas prekes ir paslaugas, bet ir išsamiai išstudijuoti vidinę orga-
nizacijos kultūrą. Mes taip pat siūlome kompleksinius sprendimus, 
pritaikytus verslo ir viešojo sektoriaus poreikiams.
Užsakovai:
Viešasis sektorius: Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio 
ministerijos, Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės, Higienos institutas, Palangos miesto savivaldybė, Ute-
nos rajono savivaldybė, Vilniaus miesto savivaldybė, AB „Klaipėdos 
energija”, Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos, 
Klaipėdos rajono savivaldybė, VšĮ „Klaipėdos mokslų ir technologijų 
parkas”.
Privatus sektorius: UAB „Viremida“, UAB „Grand partners“, UAB „Euroin-
tegracijos projektai”,  politinės partijos.

REKLAMA IR VIEŠINIMO PASLAUGOS.
Reklamos gamyba: parenkame tinkamiausią reklamos būdą pris-
tatyti Jūsų produktą, paslaugą ar projektą.
Spauda:  pasirūpiname spausdinta reklama – skrajutėmis, plakatais, 
informaciniais leidiniais, lankstinukais apie Jūsų produktus ir paslau-
gas.
Informaciniai stendai, lentos: priklausomai nuo Jūsų poreikių ar 
keliamų reikalavimų, galime įrengti laikinus ar nuolatinius informa-
cinius stendus.
Straipsniai žiniasklaidoje: rengiame pranešimus spaudai, rašome 
užsakomuosius straipsnius, organizuojame spaudos konferencijas.

Renginių organizavimas: mokymai, konferencijos, apskrito stalo 
diskusijos, seminarai, šventės, loterijos bei kiti renginiai, populiari-
nantys Jūsų įmonę.
Internetiniai puslapiai: užtikriname Jūsų įmonės ar projektų 
viešumą informaciniuose ar socialiniuose puslapiuose, kuriame in-
terneto svetaines ir skelbiame jose aktualią medžiagą.
Klientai:
Viešasis sektorius: LR Vidaus reikalų ministerija, Skuodo rajono 
savivaldybės administracija, VšĮ „Klaipėdos mokslų ir technologijų par-
kas”.
Privatus sektorius: UAB „Edukacinės sistemos“, UAB „AD Rem“,                         
UAB „Baltnetos komunikacijos“.

EUROPOS SĄJUNGOS BEI KITŲ FINANSINIŲ INSTRUMENTŲ 
FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ RENGIMAS, ADMINISTRAVIMAS, 
GALIMYBIŲ STUDIJŲ RENGIMAS.
Mūsų kolektyvas pasirengęs ne tik profesionaliai parengti paraiškas 
ES paramai gauti, bet ir administruoti Jūsų ES projektą nuo pradžios 
iki pabaigos. Mes turime patirties su įvairaus pobūdžio projektais, 
todėl galime užtikrinti kvalifikuotą pagalbą kiekviename projekto 
įgyvendinimo etape.
Viešasis sektorius: Prienų rajono savivaldybės administracija, 
Pasvalio rajono savivaldybės administracija, Palangos miesto 
savivaldybė.

VAIZDO STEBĖJIMO KAMERŲ TRANSLIUOJAMO VAIZDO 
STEBĖJIMAS, VIEŠO-SIOS TVARKOS PAŽEIDIMŲ, NUSIKALTIMŲ 
FIKSAVIMAS IR INFORMACIJOS PERDAVIMAS ATSAKINGIEMS 
ORGANAMS.
Rezultatų pasiekėme stebėdami objektus Klaipėdoje, Panevėžyje 
ir Kaune. Mūsų darbuotojai užtikrina nepertraukiamą aplinkos 
stebėjimą ir veikia išvien su policija ar saugos tarnybomis, užkirsdami 
kelią nusikaltimams ir viešosios tvarkos pažeidimams.
Klientai/partneriai
Viešasis sektorius: Kauno miesto savivaldybė, Klaipėdos miesto vyriau-
siasis policijos komisariatas, UAB „Lyderio akademija”.

Pagarbiai,
Vadovas
Nerijus Briedis
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Social Enterprise of Disabled „Eurotela” January 12, 2010 was 
nominated the first place for high qualified integration of disadvan-
taged persons into the labor market. It has received Social Security 
and Labour Minister’s Donatas Jankauskas and Lithuanian Labour 
Exchange’s gratitude. The company is successfully developing its 
business for five years.

PUBLIC OPINION AND MARKET RESEARCH SURVEY.
We have all the necessary human and technological resources to 
carry out surveys of public opinion and market research not only in 
Lithuania but also abroad.
Our tests relevant for all those whose success is determined by pub-
lic opinion - the political parties, businesses, public organizations, 
municipalities and governments. Cooperating with us you can 
not only determine whether the trends in public attitudes to your 
company or organization to provide goods and services, but also a 
detailed study of the internal organizational culture. We also offer 
complete solutions adapted to business and public sector needs.
Customers:
Public Sector: The State Tourism Department under the Ministry of 
Economy, Department of Statistics to the Government of the Republic 
of Lithuania, Institute of Hygiene, Palanga municipality, Utena district 
municipality, Vilnius Municipality, Klaipeda’s Energy Ltd., the State Tax 
Inspectorate under the Ministry of Finance, Klaipeda district Municipal-
ity, Klaipeda’s Science and Technology Park.
Private sector: Viremida Ltd., Grand Partners Ltd.,  Eurointegracijos pro-
jektai Ltd. and political parties.

ADVERTISING AND PUBLICITY SERVICES.
Advertising Production: we choose the best way to present your 
product, service or project.
Press: we take care of print advertising - leaflets, posters, publica-
tions, brochures about your products and services.
Information stands, boards: we can install temporary or permanent 
information stands depending on your needs and requirements.
Articles in the media: we prepare press releases, write articles for 
charter, organize press conferences.
Web sites: we warrant your company’s or projects’ publicity in so-
cial and information pages, we design web sites and  place relevant 
material in them.

Clients: 
Public sector: Ministry of Internal Affairs, Skuodas Municipality’s ad-
ministration, Klaipeda Science and Technology Park. 
Private sector: Edukacines Sistemos Ltd., AD Rem Ltd., Baltnetos komu-
nikacijos Ltd.

PROJECTS’ ARRANGEMENT AND ADMINISTRATION  FUNDED 
BY EUROPEAN UNION AND OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS. 
FEASIBILITY STUDY PREPARATION.
Our team is ready not only to prepare professional applications for 
EU aid and to manage your project from start to finish. We have ex-
perience with different types of projects, so we can ensure skilled 
assistance at every stage of the project.
Public sector: Prienai district Municipality, Pasvalys district Municipal-
ity’s administration, Palanga Municipality.

VIDEO SURVEILLANCE OF BROADCAST ON VIDEO SURVEIL-
LANCE CAMERAS. FIXATION OF PUBLIC ORDER VIOLATION, 
CRIME, COMMUNICATIONS AND TRANSFER OF INFORMATION 
TO RESPONSIBLE BODIES.
We achieved results by observing objects in Klaipeda, Panevezys 
and Kaunas. Our staff provide continuous monitoring of the envi-
ronment and work closely with the police or security services, pre-
venting crime and disorder.
Customers / Partners
Public Sector: Kaunas Municipality, Klaipeda’s Police Chief Commis-
sariat, Lyderio Akademija Ltd.

Sincerely, 
Manager
Nerijus Briedis

Neįgaliųjų socialinė įmonė „Eurotela“
H. Manto g. 84-212, LT- 92294 Klaipėda.
Įmonės kodas: 300592163,  PVM kodas: LT100003432717
Tel.: 8 605 14000,  faks.: (8 46) 454005
AB „Swedbank”, LT257300010096853815, banko kodas 73000
El.paštas: info@eurotela.lt, www.eurotela.lt

Social Enterprise of Disabled „Eurotela” 
H. Mantas St. 84-212, Klaipeda, Lithuania.
Company code: 300592163, VAT code: LT100003432717 
Tel.: +370 605 14000, fax: +370 46 301219                                                
AB, Swedbank, LT257300010096853815, Bank code 73000
E-mail: info@eurotela.lt, www.eurotela.lt



Jau daugiau nei dešimt metų sėkmingai veikianti neįgaliųjų 
socialinė įmonė UAB “Viremida” yra patikima ir dinamiška 
statybų kompanija, įsikūrusi Klaipėdos mieste ir veikianti vi-
soje Lietuvoje. Įmonėje dirba atestuoti ir patyrę specialistai, 
kurie Jums padės rasti ir įgyvendinti racionalius statybų 
sprendimus.
UAB  “Viremida” sudaro sąlygas įsidarbinti asmenims su ne-
galia, apmoko juos dirbti bei vykdo jų socialinę integraciją. 
Įmonėje dirba asmenys, turintys klausos negalią, stubu-
ro pažeidimų, asmenys turėję sudėtingų vidaus organų 
operacijų ir pan. Šiuo metu įmonėje nuolat dirba apie 30 
asmenų su negalia ir šis skaičius nuolat auga.            
                                                                                                                                                                
UAB “Viremida” teikiamos paslaugos:
1.  STATYBA, REKONSTRUKCIJA, RENOVACIJA.
Statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai; pastatų vi-
daus ir išorės vandentiekis bei nuotekų šalinimas, šilumos 
gamyba (iki 1 MW galios) ir tiekimas, pastatų šildymas, 
vėdinimas ir oro kondicionavimas; elektrotechnikos darbai 
(iki 1000 V įtampos), nuotolinis ryšys (telekomunikacijos), 
apsauginė ir gaisrinė signalizacija, automatizavimas.

2.  PROJEKTAVIMAS.
Projektavimo darbų sritys: sklypo sutvarkymo (sklypo plano), 
architektūros, konstrukcijų, vandentiekio ir nuotekų šalinimo, 
šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, elektrotechnikos 
(iki 1000 V įtampos), elektroninių ryšių (telekomunikacijų), 
apsauginės signalizacijos, gaisrinės signalizacijos, procesų 
valdymo ir automatizacijos, pasirengimo statybai ir staty-
bos darbų organizavimo, statybos skaičiuojamosios kainos          
nustatymo, ekonominė, gaisrinės saugos.

3.  GEODEZINIAI MATAVIMAI.
4.  VALYMO PASLAUGOS.
5.  APLINKOS TVARKYMO PASLAUGOS.

UAB “Viremida” yra atestuota statybos įmonė, jai suteik-
tas Lietuvos Respublikos Aplinkos Ministerijos atestatas                  
(Nr. 0766), suteikiantis teisę atlikti statinio statybos ar statinio 
dalies statybos darbus ypatingos kategorijos statiniuose. 
Įmonė dažniausiai veikia generalinio rangovo statusu ir yra 
pajėgi suvaldyti sudėtingus ir didelės apimties statybos pro-
jektus.  
Įmonė teikia paslaugas tiek viešojo, tiek ir privataus sektoriaus 
klientams. Darbas su klientais dažniausiai tęsiasi ir pasibaigus 
garantiniams įsipareigojimams, todėl kompanija norėdama 
pasiekti dar didesnio klientų pasitenkinimo nuolatos stengia-
si pagerinti teikiamų paslaugų kokybę, tuo tikslu bendrovėje 
2005 metais įdiegta integruota kokybės ir aplinkos apsaugos 
valdymo sistema (ISO 9001 ir ISO 14001). Siekiant užtikrinti 
darbuotojų darbo saugą įmonėje įdiegta darbų saugos siste-
ma ir jai suteiktas sertifikatas OHSAS 18001:2007.
Patenkinti klientai yra didžiausias bendrovės turtas, todėl 
UAB “Viremida” nuo pat bendradarbiavimo pradžių siekia 
užmegzti gerus santykius su klientais, paremtus abipusiu 
pasitikėjimu ir pagarba.  Nurodytais kontaktais galite susisiek-
ti su mumis ir mes mielai suteiksime daugiau informacijos Jus 
dominančiais klausimais.

Pagarbiai,
Generalinis direktorius     
Remigijus Butkus

Neįgaliųjų socialinė įmonė UAB „Viremida“ 
Mokyklos g. 18A, LT-91256 Klaipėda.   
Įmonės kodas: 141642244, PVM kodas: LT416422415
Tel.: (8 46) 380603, faks.:  (8 46) 380204  
AB SEB bankas, A/S LT607044060000534070, banko kodas 70440
El.paštas: info@viremida.lt,  www.viremida.lt
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Viremida Ltd. is a social enterprise of disabled - it is a reli-
able and dynamic construction company located in Klaipeda 
and successfuly operating in Lithuania for more than ten 
years. The company’s employs are certified and experienced 
professionals who can help you to find and implement the 
rational solutions of construction.
Viremida Ltd. is providing possibility to employ persons with 
disabilities and train them to carry out their work and pursue 
their social integration. The company employs people with 
hearing disabilities, spinal cord damage, people who had 
complex operations of internal organs or having different  
disabilities. Currently Viremida Ltd. employs about 30 per-
sons with disabilities and this number is constantly growing.
                                                                                                                                                               
Viremida Ltd. Services:
1. CONSTRUCTION, RECONSTRUCTION, RENOVATION.
Construction work: general construction of buildings in-
side and outside water supply and sewage disposal, heat             
generation (up to 1 MW) and supply of building heating, 
ventilation and air conditioning, electrical work (up to 1000 
V),remote conection (telecommunications), safety and fire 
alarm, automation.

2. DESIGN. 
Design works: site layout (site plan), architectural, construc-
tion, water supply and sewage disposal, heating, ventilation 
and air conditioning, electrical (up to 1000 V), electronic 
communications (telecommunications), security alarms, fire 
alarms, process control and automation, pre-construction 
and construction organization, construction of the estimated 
price determination, economic and fire safety.

3. GEODESY MEASUREMENT.
4. CLEANING SERVICES. 
5. ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SERVICES.

Viremida Ltd. is a certified construction company, it was 
awarded the Lithuanian Ministry of Environment Certificate 
(No. 0766), the right to perform a construction of building 
or part of building works at specific categories of buildings. 
The company mainly works at general contractor status and 
is able to handle complex and large-scale building projects.
The company provides services to both public and private 
sector clients. Working with clients often extends beyond the 
guarantee liabilities. In order to achieve even greater custo-
mer satisfaction the company continually is trying to improve 
the quality of services provided. For that purpose there was 
integrated quality and environmental management system 
(ISO 9001 and ISO 14001). To ensure the safety of workers 
there was introduced safety system and company was grant-
ed a certificate OHSAS (18001:2007) in 2005.
Satisfied customers are the greatest assets of the company, so 
Viremida Ltd. seeks to establish a good relationship with cus-
tomers from the beginning of co-operation based on mutual 
trust and respect. Please contact us and we will be happy to 
provide more information on issues that concern you. 

Sincerely,
General Director
Remigijus Butkus

Social Enterprise of Disabled „Viremida“ 
Mokyklos g. 18A, LT-91256 Klaipeda, Lithuania. 
Company code: 141642244, VAT code: LT416422415
Tel.: +370 46 380603, fax: +370 46 380204
E-mail: info@viremida.lt, www.viremida.lt



TEIKIAMŲ PASLAUGŲ AR ATLIEKAMŲ DARBŲ SĄRAŠAI:

Veiklos rūšys: statinio statyba (bendrieji ir specialieji statybos 
darbai).

Statinių kategorijos: ypatingi statiniai.
Statinių grupės: gyvenamieji pastatai, negyvenamieji pasta-
tai (viešbučių, administracinės, prekybos, paslaugų, maitini-
mo, transporto, garažų, gamybos ir pramonės, sandėliavimo, 
kultūros, mokslo, gydymo, poilsio, sporto, religinės, specialio-
sios, pagalbinio ūkio, kitos paskirties (fermų; ūkio pastatai, 
skirti žemės ūkiui tvarkyti; šiltnamių; sodų; kitos paskirties) 
pastatai).

Statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai: apdailos dar-
bai, kiti panašaus profilio darbai: langų, durų, vitrinų iš plas-
tiko ir aliuminio montavimas.

Gamina:
•	Aliuminio	langus,	balkono	įstiklinimus,	duris,	pertvaras,	fasa-

dines sistemas;
•		Plastikinius	langus,	balkono	įstiklinimus,	duris,	pertvaras;
•		Berėmio	stiklo	konstrukcijas.

Langai suteikia jaukumą, harmonizuoja buto ar namo patal-
pos erdvę, apibrėžia mūsų komfortabilumą, vertybes ir bendrą 
statinio išbaigtumą. Išorėje langai ir kitos stiklo konstrukcijos 
gali skirti ar sujungti fasadus, perteikti architektūrinį statinio 
charakterį. Triukšminga aplinka, energijos ekonomija, sau-
gumo reikalavimai bei įvairių parametrų gerinimas pavertė 
langus vienu svarbiausių architektūros elementų.

UAB „Languvita“ siūlo langus, duris, fasadines sistemas, 
balkonų įstiklinimus iš plastiko, aliuminio bei berėmio stiklo 
konstrukcijų, atitinkančius aukštus kokybės ir ekologijos 
reikalavimus.

Įmonėje įdiegtos kokybės vadybos, aplinkos apsaugos vady-
bos, darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos sistemos pagal 
ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004 ir OHSAS 18001: 2007  stan-
dartus.

Plastikiniai langai gaminami iš ekologiškų bešvinių profilių, 
kurie žymimi „KBE Green line“ ženklu. Tokie langai yra 
ilgaamžiškesni nei įprasti, ilgiau priešinasi blogam orui, 
išsaugodami matinį šilkinį blizgesį.
                                                                                                                                                                                                                                        
Pagarbiai,
Direktorius                 
Vytautas Makselis

Neįgaliųjų socialinė įmonė UAB  „Languvita“
S. Stanevičiaus g. 96 A, LT-071063 Vilnius.
Įmonės  kodas: 300591727,  PVM kodas: LT100002583412
Tel.: (8 5) 246 88 33, faks.: (8 5) 246 88 33 
El.paštas: vilnius@languva.lt, www.languva.lt
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THE LIST OF SERVICES OR WORKS:
We produce:
	•	Aluminium	windows	and	glazing	of	balconies,	doors,	parti-

tion walls, facade systems;
•		Plastic	window,	glazing	of	balconies,	doors,	partitions;
•	Frameless	constructions.

Activities: construction of buildings (general and special con-
struction works).
Building categories: special buildings.

Groups of buildings: residential buildings, nonresidential 
buildings (hotels, administrative, buildings for marketing, 
services, feeding, transportation, garages, industry and pro-
duction, storage, culture, education, health care, recreation, 
sports, religion, special, economic support, other uses (farm; 
farm buildings for agricultural processing, greenhouses,         
orchards, other).

Construction work: general construction work: finishing and 
other similar type of work: installation of windows, doors  
from plastic and aluminum.

Windows provides comfort and harmonizes the apartment 
or home  space, defines comfort and  values of completeness 
of the building. In the outside windows and other glass struc-
tures can combin or detach facades,convey the architectural 
character of the building. Noisy environment, energy savings, 
safety requirements and improvement of various parameters 
made the window one of the most important architectural 
elements.

Languvita Ltd. offers windows, doors, facade systems, bal-
cony glazing, plastic, aluminum and frameless glass designs 
that meet high standards of quality and environmental re-
quirements.

The company has implemented quality management, en-
vironmental management, occupational health and safety 
management system in accordance with ISO 9001: 2008 and 
ISO 14001: 2004 and OHSAS 18001: 2007 standards.

Plastic windows are made of lead-free eco-profiles, which are 
labeled with „KBE Green Line“  sign. Such windows last longer 
than usual, more oppose to  bad weather, while maintaining 
a silk matt finish.

Sincerely,
Director
Vytautas Makselis

Social Enterprise of Disabled  „Languvita“ 
S. Stanevicius Street 96 A, LT-071063 Vilnius, Lithuania.
Company code: 300591727, VAT code: LT100002583412
Tel.: +370 5 2468 833, fax: +370 5 2 468 833 
E-mail: vilnius@languva.lt, www.languva.lt



Neįgaliųjų socialinė įmonė UAB „Statybų techniniai sprendi-
mai“ - kvalifikuota bendrovė, veikianti statybų ir statinių priežiūros 
srityse. Įmonė atlieka statybos (statybos, rekonstrukcijos ir remon-
to) darbus, teikia statybų valdymo ir statybų techninės priežiūros 
paslaugas, rengia pastatų energijos vartojimo auditus bei teikia su 
tuo susijusias konsultacijas.
Šiuo metu įmonėje įvairius darbus dirba 18 neįgalių asmenų.
Pagrindiniai įmonės klientai  - savivaldybės, biudžetinės įstaigos, 
juridinis bei fizinis sektorius.

Atliekame šiuos darbus ir teikiame paslaugas:
STATYBA, REKONSTRUKCIJA IR REMONTAS.
Bendrovė atlieka įvairios paskirties pastatų ir inžinerinių tinklų, 
priskiriamų ypatingiems statiniams, statybos darbus:
•	 žemės	 darbai	 (statybos	 sklypo	 reljefo	 tvarkymas,	 pamatų,	
duobių, iškasų, tranšėjų kasimas ir užpylimas);
•	statybinių	konstrukcijų	(betono,	metalo,	medžio,	mūro)	statyba	
ir montavimas;
•	stogų	įrengimas;
•	apdailos	darbai;
•	vidaus	ir	išorės	vandentiekis	bei	nuotekų	šalinimas;
•	šildymas;
•	vėdinimas;
•	valymo	paslaugos.
Bendrovė yra atestuota atlikti aukščiau nurodytus statybos dar-
bus (atestato Nr. 5984).
VALYMO IR APLINKOS TVARKYMO PASLAUGOS.
•	postatybinis	bei	poremontinis	valymas;
•	generaliniai	valymai	;
•	kitos	valymo	paslaugos	pagal	susitarimą;
•	aplinkos	tvarkymas;
•	įvairūs	želdinimo	darbai	ir	želdinių	priežiūra.
STATYBŲ VALDYMAS.
Bendrovė teikia statybų valdymo paslaugas, kurios apima:
•	Užsakovo	interesų	atstovavimą	santykiuose	su	rangovais;
•	pasitarimų	organizavimą	ir	protokolavimą;
•	mėnesinių	projekto	vykdymo	ataskaitų	rengimą;
•	 rangos	 konkursų	 organizavimą,	 pasiūlymų	 analizavimą,	
įvertinimą ir palyginimą;
•	užsakovo	atstovavimą	derybose	su	Rangovais;
•	bendrą	statybos	darbų	koordinavimą;
•	trukmės,	apimties,	kaštų,	kokybės	valdymą;
•	statybos	aikštelės	įrengimo	ir	eksploatacijos	koordinavimą;
•	pastato	perdavimą	Užsakovui;
•	 statinio	 pripažinimo	 tinkamu	 naudoti	 komisijos	 darbo	
organizavimą ir dalyvavimą komisijos darbe;
•	garantinio	laikotarpio	garantijų	valdymą;
•	ir	kita.

GEODEZINIAI DARBAI.
•	žemės	sklypų	(kadastriniai)	geodeziniai	matavimai;
•	topografiniai	planai;
•	inžinerinių	tinklų	ir	statinių	geodezinės	nuotraukos;
•	statinių,	inžinerinių	tinklų,	gatvių,	žemės	sklypo	ribų	žymėjimas	
vietovėje.
STATINIO STATYBOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA.
Bendrovė teikia statinio statybos techninės priežiūros paslaugas:
•	 tikrinti,	 kad	 statybos	 darbai	 būtų	 atliekami	 pagal	 statinio	
projektą;
•	 kontroliuoti	 statybos	 metu	 naudojamų	 statybos	 produktų	
bei įrenginių kokybę ir neleisti jų naudoti, jeigu jie neatitinka 
statinio projekto, normatyvinių statybos techninių dokumentų, 
normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų, 
taip pat jei nepateikti statybos produktų kokybę patvirtinantys 
dokumentai;
•	 tikrinti	 atliktų	 statybos	 darbų	 kokybę	 bei	 mastą,	 informuoti	
statytoją (užsakovą) apie atliktus statybos darbus, kurie neatitinka 
statinio normatyvinės kokybės reikalavimų;
•	tikrinti	 ir	priimti	paslėptus	statybos	darbus	ir	paslėptas	statinio	
konstrukcijas, dalyvauti išbandant ir pripažįstant tinkamais nau-
doti inžinerinius tinklus, inžinerines sistemas, įrenginius, kon-
strukcijas;
•	 kartu	 su	 rangovu	 rengti	 statinio	pripažinimo	 tinkamu	naudoti	
dokumentus ir dalyvauti statinį pripažįstant tinkamu naudoti;
•	 atlikti	 bendrosios	 (bendrųjų	 statybos	 darbų)	 statinio	 statybos	
techninės priežiūros vadovo funkcijas, koordinuoti specialiąją 
(specialiųjų statybos darbų) statinio statybos techninę priežiūrą 
ir jos vadovų veiklą.
PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKAVIMAS.
Tai reglamentuotas procesas, kurio metu nustatomas pastato    
energijos sunaudojimas, įvertinamas pastato energinis naudingu-
mas priskiriant pastatą vienai iš 7 energinio naudingumo klasių 
A, B, C, D, E, F, G ir išduodamas pastato energinio naudingumo 
sertifikatas.
ENERGIJOS VARTOJIMO AUDITAS.
Tai sisteminė procedūra, kurios metu gaunama informacijos apie 
pastato ar pastatų grupės, pramoninių procesų ir (arba) įrenginių, 
paslaugų privačiame arba viešajame sektoriuose energijos ir en-
ergijos išteklių naudojimo charakteristikas, ir kuria nustatomos 
ir apskaičiuojamos ekonomiškai efektyvios energijos sutaupymo 
galimybės bei pranešami rezultatai. Pastato energijos vartojimo 
auditus atliekame pagal patvirtintas metodikas.

Pagarbiai,
Direktorius                 
Ramūnas Jackus                                                                                                                                     

Neįgaliųjų socialinė įmonė UAB „Statybų techniniai sprendimai“ 
Šilutės pl. 83, 94101 Klaipėda.
 Įm. k. 300590447, PVM mokėtojo kodas:  LT100004225619
Tel. (8 46) 246481, Faks. (8 46) 246482, Mob. tel. 8 646 12626
A/S LT827400021495423810. Bankas: Danske Bank A/S Lietuvos filialas,                                              
Banko kodas: 301694694
El.paštas: info@stsprendimai.lt,  www.stsprendimai.lt
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A Social Enterprise of Disabled „Statybu Techniniai Sprendimai“ Ltd.
is a qualified company operating in the construction and building 
maintenance areas. The company carries out construction (con-
struction, renovation and repair) work and provides construction 
management and building maintenance services, conducts energy 
audits of buildings and provides related advices.
The company currently employs 18 different work places for dis-
abled people. The main clients of the company are the municipal 
budgetary institutions, legal and physical sectors.

We perform these tasks and provide services:
CONSTRUCTION, RECONSTRUCTION AND REPAIR.
Company carries out  the construction works of various purposes 
buildings and engineering systems which belong to the specific 
works: 
•	land	works	(clearing	of	construction	site`s	relief;		excavation	and	
backfilling of foundations, pits, trenches); 
•	construction	and	installation	of	building	construction	(concrete,	
metal, wood, masonry); 
•	roofing;	
•	finishing	works;	
•	the	internal	and	external	water	supply;	sewage	disposal;	
•	heating;	
•	ventilation;
•	cleaning	services.
The company is certified to perform the construction works men-
tioned above (certificate no. 5984).
CLEANING AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SERVICES.
•	after-construction	and	after-repairing	cleaning;
•	general	cleaning;	
•	cleaning	services	by	other	agreement;	
•	environmental	clearing;
•	different	works	of	planting	and	supervision.
CONSTRUCTION MANAGEMENT.
Company provides construction management services: 
•	client	representation	in	relation	with	contractors;
•	the	organization	of	meetings	and	recording;
•	the	monthly	project	performance	reporting;	
•	 organization	 of	 outsourcing	 competitions,	 offers	 analysis,	 com-
parison and evaluation; 
•	client	representation	in	negotiations	with	contractors;
•	general	coordination	of	the	construction	works;	
•	management	of	duration,	amount,	cost,	quality;
•	installation	and	maintenance	of	the	construction	site	exploitation;
•	transfer	of	the	building	to	the	client;	
•	commission`s	work	organization	for	acceptance	of	the	building	to	
be valid for use and participation in commission`s work;
•	management	of	the	warranty	period;

•	and	other.
GEODETIC WORKS.
	•	land	(cadastral)	geodesic	measurements;
	•	topographical	plans;	
•	geodesic	photos	of		engineering	systems;
•	marking	the	limits	of	the	buildings,	engineering	systems,	streets	
in the locality.
MAINTENANCE OF BUILDING CONSTRUCTION .
The company provides building construction and maintenance ser-
vices, which include: 
•	verification	that	the	construction	works	are	carried	out	in	accor-
dance with the building project; 
•		control	of	products	and	the	quality	of	the	facilities	used	at	the	time	
of construction and not allow to use them if they do not comply 
with the building project, normative technical documentation of 
the construction, normative safety and requirements of construc-
tion, as well if products supporting documents are notprovided;
	•	check	the	quality	of	construction	works	and	the	extent,	to	inform	
the builder (customer) about constructions work which do not 
meet requirements of building`s normative quality;
•	 inspect	 and	 accept	 the	 hidden	 construction	works	 and	 hidden	
construction structures, to participate in testing and validation of 
appropriate use of engineering systems, equipment, constructions, 
•	together	with	the	construction	contractor	to	develop	an	appropri-
ate recognition of the use of static documents and participate in 
recognizing the right to use the building;
	•	to	perform	the	manager`s	functions	to	coordinate	general	con-
struction works,to coordinate special construction works,technical 
maintenance.
BUILDING ENERGY PERFORMANCE CERTIFICATION. 
This is a regulated process during which building`s energy is de-
termined; energetic performance of the building is evaluated, and 
building is assigned to one of the 7 energy efficiency classes A, B, C, 
D, E, F, G, and certificate of building`s energy performance is issued.
ENERGY CONSUMPTION AUDIT. 
It is a systematic procedure during which information about a build-
ing or group of buildings, industrial processes and (or) equipment 
and services in the private or public sector and energy resources, 
by which energy savings opportunities are identified and quanti-
fied and the results are reported. The building`s energy audits are 
performed in accordance with approved procedures.

Sincerely,
Director
Ramūnas Jackus

Social Enterprise of Disabled „ Statybų techniniai sprendimai “
Silutes. 83, 94101 Klaipeda, Lithuania.
Company code: 300590447, VAT code: LT100004225619. 
Tel.: +370 46 246481, fax: + 370 46 246482, mob.: +370  646 12626 
Account: LT827400021495423810. Bank: Danske Bank A/S Lithuania Branch,                                    
Bank Code: 301694694. 
E-mail: info@stsprendimai.lt, www.stsprendimai.lt



Neįgaliųjų socialinė įmonė UAB „BSS grupė“ įkurta 2009 
metų vasario mėnesio 19 dieną. Savo paslaugas teikiame 
visoje šalyje. Lietuvoje esame vienintelė valymo paslau-
gas teikianti bendrovė, kuriai suteiktas socialinės įmonės 
statusas. Šis statusas leidžia mums integruoti į darbo rinką 
neįgalius asmenis, taip suteikiant pajamų šaltinį žmonėms 
iš vienos pažeidžiamiausių socialinių grupių. Šiuo  metu UAB 
„BSS grupė“ dirba virš šimto žmonių, iš kurių net 90 procentų 
darbuotojų turi negalią.

2010 metų sausio 18 dieną įmonė sulaukė oficialios padėkos 
už suteiktą paramą kurčiųjų bendruomenei, kurią išreiškė VĮ 
Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras.

Įdarbinę negalią turinčius žmones, pastebėjome jų uolumą, 
kruopštumą ir norą realizuoti save dirbant. Šias darbuotojų 
savybes vertina ir mūsų klientai, kurie teikiamas paslaugas 
vertina už kokybę ir rekomenduoja UAB „BSS grupė“ savo 
partneriams bei klientams.

TEIKIAME VISAS ĮMANOMAS VALYMO PASLAUGAS, T.Y.:

•	 Kasdieninis	 patalpų	 valymas	 (biurai,	 prekybinės	 erdvės,				
gamybinės ir sandėliavimo patalpos);
•	 Kasdieninė	 teritorijų	 priežiūra	 (automobilių	 stovėjimo	
aikštelių, šaligatvių ir želdinių priežiūra);
•		Poremontinis	valymas;
•	 Darbai,	 reikalaujantys	 specialių	 įrenginių	 ar	 aukštalipių	
paslaugų;
•		Visi	kiti	įmanomi	darbai,	susiję	su	švaros	palaikymu.

Mums nėra neįvykdomų darbų, aukščiausios kvalifikacijos 
specialistai visada ras būdą ir priemones kokybiškai ir greitai 
atlikti savo darbą.

Mūsų teikiamų paslaugų kokybę užtikrina ne tik darbuotojų 
uolumas, bet ir įmonėje integruota daugiapakopė kokybės 
užtikrinimo sistema ir partneriškų bei draugiškų santykių su 
klientais palaikymas. 

Darbuotojų bei klientų pasitikėjimas mumis įkvepia UAB 
„BSS grupė“ tęsti kokybiškų paslaugų teikimą ir siekti dar 
aukštesnio įvertinimo ateityje.

Pagarbiai,
Direktorius
Donatas Plečkaitis

Socialinė neįgaliųjų įmonė UAB „BSS grupė”
Mindaugo g. 42, 03210 Vilnius.
Įmonės kodas: 302307442, PVM kodas: LT100004620512 
Tel.: (8 5) 2 041 574, faks.: (8 5) 2 041 575 
AB bankas Swedbank, A.s. LT19 7300 0101 1379 1481 
El. paštas: info@bssgrupe.lt, www.bssgrupe.lt
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Social Enterprise of Disabled „BSS Grupe“ Ltd. was found-
ed on the 19th of February in2009. We provide our services 
throughout the country. We are the only company provid-
ing cleaning services in Lithuania, which has been granted 
social status. This status allows us to integrate persons with 
disabilities into the labor market, thereby providing a source 
of income for people from one of the most vulnerable social 
groups. Currently BSS Grupe Ltd. employs more than one 
hundred people, including even 90 percent of the workers 
with disabilities.

The company received an official thanks for the support      
given to the deaf community, which was expressed by Vilnius 
Rehabilitation Centre for the Deaf.

Employing people with disabilities, we noticed their dili-
gence, thoroughness and willingness to implement them-
selves in employment. These characteristics of the employees 
are  also appreciated by our customers, who appreciate pro-
vided services for quality and recommends BSS Grupe Ltd. to 
its partners and customers.

WE PROVIDE ALL POSSIBLE CLEANING SERVICES, IN-
CLUDING: 
•	Daily	cleaning	of	premises	 (offices,	 retail	 space,	 industrial	

and storage space);
•	Daily	monitoring	of	sites	(car	parks,	sidewalks	and	planting	

maintenance);
•	After-construction	cleaning;
•	Jobs	requiring	special	facilities	or	high-scaler	services	

•	All	other	possible	work	related	to	the	maintenance	of	clean-
liness.

There areno works which could‘t be done by us. The high 
skilled professionals will always find ways and means carry 
out their work promptly and efficiently.

The quality of services are warranted not only by zeal of the 
workers, but also  a multi-stage quality assurance system and 
partnership, friendly relations with client.

Employees and customers trust in us, inspires BSS Grupe Ltd. 
to continue providing high quality services and achieve even 
higher assessment in the future.

Sincerely, 
Director  
Donatas Pleckaitis

Social Enterprise of Disabled „BSS grupe “
Mindaugo Street 42, 03210 Vilnius, Lithuania. 
Company code:  302307442, VAT code:  LT100004620512
Tel.: +370 5 204 15 74, fax: +370 5 204 15 75, 
Bankas Swedbank A.Ş. LT19 7300 0101 1379 1481
E-mail: info@bssgrupe.lt, www.bssgrupe.lt



ĮMONĖS PRISTATYMAS: ilgalaikė darbo patirtis 
informacinių technologijų saugumo ir prevencijos sri-
tyje specialistams leidžia tinkamai įvertinti informacijos 
nuotėkio riziką. Siekiant konsultuoti įmones informacinių 
sistemų saugumo, valdymo, vertinimo bei tinklų plėtros 
klausimais, buvo įkurta UAB „Informacijos saugumo 
agentūra”. 2008 m. bendrovei buvo suteiktas neįgaliųjų 
socialinės įmonės statusas. Šiuo metu įmonėje dirba 8 
neįgalūs darbuotojai – turintys judėjimo negalią bei ben-
drojo pobūdžio susirgimus. Bendrovė teikia įvairias kom-
pleksines konsultavimo paslaugas viešojo sektoriaus or-
ganizacijoms, siekiančioms įsisavinti Europos Sąjungos 
struktūrinių ir kitų fondų paramą. Plėtodami įmonės veiklą, 
ypatingą dėmesį skiriame neįgaliųjų integracijai į darbo 
rinką bei visuomenę. Mūsų teikiamų paslaugų kokybę le-
mia dar ir tai, jog esame nesusiję su jokia informacinius 
produktus platinančia įmone. Norint pagerinti teikiamų 
paslaugų kokybę, bendrovėje 2009 metais įdiegta inte-
gruota kokybės ir aplinkos apsaugos valdymo sistema (ISO 
9001). Mūsų specialistai yra sertifikuoti Ispanijos saugumo 
universiteto (ISECOM). Kvalifikacija tikrinama kiekvienais 
metais, todėl žinių lygis yra labai aukštas.

PAGRINDINIAI KLIENTAI: Kauno miesto savivaldybė, 
Pagėgių savivaldybė, Visagino savivaldybė, Pasvalio rajono 
savivaldybė, Pakruojo rajono savivaldybė, LPS „Bočiai“, Kau-
no klinikinė Raudonojo kryžiaus ligoninė, Kauno Šilainių 
poliklinika.

PASLAUGOS: 
•	 Kompiuterių	programavimo	veikla.	
•	 Individualių	programų	kūrimas	ir	jų	įforminimas.	
•	 Kompiuterių	konsultacinė	veikla.	
•	 Kompiuterinės	įrangos	tvarkyba.	
•	 Kita	informacinių	technologijų	ir	kompiuterių	paslaugų	

veikla.

•	 Duomenų	apdorojimo,	interneto	serverių	paslaugų	(pr-
ieglobos) ir susijusi veikla, su duomenų bazių informaci-
jos teikimu susijusi veikla.

•	 Duomenų	bazių	kasdienė	priežiūra.
•	 Interneto	 vartų	 paslaugų	 veikla.	 Interneto	 paieškos	

vartų paslaugų veikla.
•	 Kitas,	niekur	kitur	nepriskirtas,	švietimas.
•	 Kitas	 suaugusiųjų	mokymas,	nesuskirstytas	pagal	 lygi-

us, išskyrus sportinį, rekreacinį ir kultūrinį švietimą.
•	 Kompiuterių	ir	išorinės	įrangos	remontas	ir	gamyba.

ĮMONĖS PAJĖGUMAI: Bendrovė pajėgi vienu metu vyk-
dyti veiklą keliolikoje Lietuvos miestų.

Pagarbiai,
Direktorius
Šarūnas Grigaliūnas
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COMPANY`S PRESENTATION: long-term experience in 
information technology security and prevention  field lets 
fairly evaluate the risk of information leakage. In order to 
advise companies in information systems security, con-
trol, evaluation, and network development, the company 
founded Information Security Agency. In 2008 the compa-
ny was granted a disability social status. The company cur-
rently employs eight workers with disabilities - who have 
mobility disabilities and general illnesses. The company 
provides a range of a reliable and comprehensive consult-
ing services to public sector organizations, which are seek-
ing to absorb the EU structural funds and other support. 
While developing company‘s work, we pay particular at-
tention to integration of the disabled people into the labor 
market and society. Our service quality is determined by 
the fact that we are not linked to any information products 
distributing company. To improve the quality of services, 
the company in 2009, integrated quality and environmen-
tal management system (ISO 9001). Our technicians are 
certified by the Spanish Security University (ISECOM). Qual-
ifivcation is being checked each year, so the level of knowl-
edge is very high.

MAIN CUSTOMERS: Kaunas Municipality, Pagegiai Mu-
nicipality Visaginas Municipality, Pasvalys District, Pakruojis 
district Municipality, LPS Bociai, Kaunas Red Cross Clinical 
Hospital, Kaunas` Silainiai clinic.

SERVICES: 
•	 Computer	programming	activities.	
•	 Individual	software	development	and	perfection.	
•	 Computer	consultancy	activities.	
•	 Computer	facilities	management	services.
•	 Other	information	technology	and	computer	activities.	
•	 Data	processing,	web	servers	(hosting)	and	related	ac-

tivities, the provision of information in the database re-

lated activities.
•	 Database	maintenance	routine.	
•	 Internet	portals	services	activity.	Internet	search	portals	

services activity.
•	 Other	not	elswhere	subsumed	education.
•	 Other	 adult	 education	which	 is	 not	divided	by	grade,	

except for sports, recreational and cultural education. 
•	 Computer	and	peripheral	equipment	repair	and	manu-

facturing.

CAPABILITIES OF THE COMPANY: The company is capa-
ble to operate simultaneously in a dozen cities of Lithuania.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Sincerely, 
Director
Sarunas Grigaliunas  

Neįgaliųjų socialinė įmonė  UAB „Informacijos saugumo agentūra“
Kęstučio 86-4C/I.Kanto 18-4C,  LT - 44296 Kaunas.
Įmonės kodas: 300604384, PVM kodas: LT100002654617
Tel.: (8 37) 29 18 21, faks.: (8 37) 39 14 03
El.paštas: info@isagensy.eu, www.isagensy.eu

Social Enterprise of Disabled “Informacijos saugumo agentura “ 
Kestucio 86-4C/I.Kanto 4C-18, LT - 44296 Kaunas, Lithuania.
Company code:  300604384, VAT code: LT100002654617 
Tel.: +370 37 291821, fax: +370 37 391403
E-mail: info@isagensy.eu, www.isagensy.eu



1. UAB „Vikada” įkurta 1952 m.
Diversifikuota veikla, 57 metų verslo patirtis, sugebėjimas 
derinti tradicijas su inovacijomis užtikrino įmonei 
sėkmingą darbą ir pripažinimą Vakarų Europoje.

UAB „Vikadoje” dirba 120 darbuotojų, kurie jaučiasi at-
sakingi už įmonės plėtrą ir konkurencingumą. Darbo 
santykiai grindžiami komandiniu darbu, teisinga moty-
vacija, abipuse pagarba.

Pagrindinė kompanijos veikla – aukštos kokybės 
viršutinių drabužių bei namų tekstilės produktų gamyba 
ir prekyba. Dirbama CMT(pasyvios samdos) ir RTS (gata-
vo produkto) pagrindu. Įmonė siūlo dizaino, konstravi-
mo, komplektavimo, gamybos paslaugas.

90 procentų savo produkcijos įmonė eksportuoja. 
Žinomos Skandinavijos šalių, Vokietijos, Prancūzijos, 
Jungtinės Karalystės kompanijos yra pagrindiniai 
UAB “Vikados” užsakovai. Bendradarbiavimas su to-
mis pačiomis įmonėmis iš ES tęsiasi jau daugiau nei 10 
metų, o tai įrodo, jog UAB “Vikada” yra pelniusi patikimos 
partnerės reputaciją.

UAB “Vikada” taip pat vykdo metalo dirbinių gamybą bei 
įvairios paskirties nekilnojamojo turto nuomą. 
Kompanija yra Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų 
rūmų(www.chambers.lt), Lietuvos pramonininkų kon-
federacijos (www.lpk.lt) ir Lietuvos aprangos ir tekstilės 
įmonių asociacijos (www.latia.lt) narė.
 
2. Pagrindiniai klientai: Vokietijos kompanija - TONI 
DRESS GMBH, Prancūzijos kompanija - GERARD DARELL, 

Jungtinės Karalystės kompanija - BAMBINO MIO LTD, 
Švedijos kompanija - HEYMAN& HOLMBERG AB.

3. Įmonė pajėgi gaminti nuo 150.000 vnt. iki 300.000 
vnt. gaminių per metus, priklausomai nuo gaminių 
sudėtingumo.

4. Įmonėje dirba daugiau negu 40% neįgaliųjų. Daugiau-
siai žmonės su kurtumo negalia.

5. Skverbtis i užsienio rinkas su savo ženklo kolekcija, 
dalyvauti viešuosiuose pirkimuose Lietuvoje ir užsienyje.
                                                                 

Pagarbiai,
Direktorė
Gita Ramanauskienė
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1. Vikada Ltd. was founded in 1952. Diversified work, 57 
years of business experience, the ability to combine tra-
dition with innovation, has ensured the success of the 
work and appreciation in Western Europe for the com-
pany. Vikada Ltd. employs 120 workers, who feel them-
selves responsible for the company`s growth and com-
petitiveness. Working relationship based on teamwork, 
the right motivation, mutual respect. The main activities 
of the company are high-quality clothing and house-
hold textile production and trade. We work on the CMT 
(passive recruitment) and RTS (ready production) basis. 
The company offers design, construction, assembly, 
manufacturing services.

The company exports 90 percent of its products. The 
main Vikada Ltd.  customers are well known Scandina-
vian, German, French, British companies. Collaboration 
with these companies from the EU has been going on 
for more than 10 years, and it proves that Vikada Ltd. is 
winning a reputation of reliable partner.

UAB Vikada also performs a production of  hardware and 
various real estate leases. 

2. The company is the member of  town of Commerce, 
Industry and Crafts (www.chambers.lt), the Lithuanian 
Industrialists,Confederation (www.lpk.lt) and the Lithu-
anian Apparel and  Industry Association (www.latia.lt).

3. The main customers: German company - TONI DRESS 
GMBH, French company - GERARD DARELL, United King-
dom Company – BAMBINO MIO Ltd, Swedish company 
- HEYMAN& HOLMBERG Ltd.

4. Company is able to produce from 150.000 up to 
300,000 products per year, depending on the complex-
ity of the product. 

5. The company employs more than 40% of disabled 
people. Most people are with a disability of deafness.                                              
                                                                                                                                                        
6. Penetrate to foreign markets with our branded collec-
tion, to participate in public procurement in Lithuania 
and abroad.

Sincerely, 
Director
Gita Ramanauskiene 

Neįgaliųjų socialinė įmonė  UAB „Vikada” 
Kauno g. 32, LT-03202, Vilnius.
Įmonės kodas: 120397069,  PVM kodas: LT100000003916
Tel.: (8 5) 233 8353, faks.: (8 5) 216 3556
El.paštas: info@vikada.lt, www.vikada.lt

Social Enterprise of Disabled „Vikada “ 
Kauno Street 32, LT-03202, Vilnius,  Lithuania.
Company code: 120397069, VAT code: LT100000003916
Tel.: +370 5 233 8353, fax: +370 5 216 3556
E-mail:  info@vikada.lt, www.vikada.lt



Leidinys parengtas pagal Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą pagal 2007–2013 m. 
Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslą. Leidinys iš dalies finansuojamas ES. 

bringing neighbours closer


