KOMPLEKSINIAI PROJEKTŲ VALDYMO IR
SOCIALINĖS INTEGRACIJOS SPRENDIMAI

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!

„Lyderio akademija“ yra UAB „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.
„Leader academy“ is a unit of „Leader Group” Ltd. that
provides professional consulting services, bringing together
professionals- experts and speakers, with long experience in
consulting with industry. „Leader academy“ services may be
divided into three main categories:
• Project development services;
• Project management services;
• Training services.

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 „Leader Group” Ltd. In all areas
where we work and invest, we seek to become leaders. Our
skilled employees, long-term experience, strength and longterm 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 „Leader
Group” 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
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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 „Leader Group” Ltd.,
indirectly contributes to job creation for disabled people,
while at the same time reducing social exclusion. Let`s
introduce each other and collaborate!

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.
„Leader academy“ has extensive experience in longterm 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

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.
2011 m. sausio 19 d. LR vidaus reikalų ministro įsakymu Nr.
1V-50 „Lyderio akademija“ įtraukta į valstybės tarnautojų
kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą.
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

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 „Leader academy“ 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.
„Leader academy“ according to the order No. 1V - 219
of Lithuania Home Affairs Minister was included to civil
servants training institutions list on 19 January, 2011.
Contacts:
Project development:
Simas Lubauskas, project development 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 development director
Tel. +370 5 243 0177, fax +370 5 243 0174, mob. 370 652 65807
E.mail: s.lubauskas@lyderio.lt
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• topografiniai darbai;
• inžinerinių tinklų planai;
• statinių ir įrenginių nužymėjimas vietovėje;
• požeminių komunikacijų geodezinės nuotraukos.
„Lyderio architektūra“ yra UAB „Lyderio grupė“ padalinys,
teikiantis ypatingų ir neypatingų statinių projektavimo ir
projektų vykdymo priežiūros paslaugas. Įmonės padalinys
taip pat rengia teritorijų specialiuosius, detaliuosius planus,
atlieka geodezinius topografinius darbus. 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.
Geodeziniai-topografiniai darbai:
• žemės sklypų geodeziniai matavimai;
„Leader architecture” is a unit of „Leader Group” Ltd.
that provides supervision services of a specific and nonexceptional 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.
Geodesic-topographical works:
• land measurements;
• topographical work;
• engineering systems plans;
• The delineation of structures and facilities in the area;
• Geodesic pictures of underground communications.
The company prepares the following planning documents:
• general plans;
• detailed plans;
• pecific plans.
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Įmonė rengia šiuos planavimo dokumentus:
• bendrieji planai;
• detalieji planai;
• specialieji planai
2011 m. kovo 16 d. įmonei buvo išduotas LR žemės
ūkio ministerijos kvalifikacijos atestatas Nr. 165-PmAMT
melioracijos statinių projektavimui, šių statinių projekto
vykdymo priežiūrai.
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, vadovas
Šilutės pl. 83, LT-91400 Klaipėda
Tel. (8 46) 246 481, faksas (8 46) 246482
Mob. 8 659 88990
El. paštas: d.juozapavicius@lyderio.lt

On the 16 March, 2011 the company was granted qualification
certificate No. 165-PmAMT from Lithuanian Ministry of
Agriculture for melioration systems design, the construction
project supervision.
Contacts:
Darius Juozapavicius, head of unit
Silutes pl. 83, LT-91400 Klaipeda
Tel. +370 46 246 481, fax +370 46 246482
Mob. +370 659 88990
E-mail: d.juozapavicius@lyderio.lt

Viena iš UAB „Lyderio grupė“ veiklų - statybos darbų
vykdymas. Įmonė yra gavusi LR aplinkos ministerijos
išduodamą ypatingų statinių atestatą Nr. 6145. Ši veikla
patikėta 2010m. įkurtam padaliniui „Lyderio statytojas“.
Padalinys vykdo darbus šiose statinių kategorijose.
Nesudėtingi ir neypatingi statiniai:
• visas sritis apimantys bendrieji statybos darbai, įskaitant ir
sklypo sutvarkymą;
• visas sritis apimantys pastato specialieji statybos darbai.
Ypatingi ir kultūros paveldo statiniai:
• statybos sklypo reljefo tvarkymas;
• pamatų duobių, iškasų, tranšėjų kasimas ir užpylimas;
• pylimų supylimas;
• kanalų ir griovių kasimas bei jų tvirtinimas;
• kasimo ir užpylimo darbai sausinimo ir drėkinimo sistemoms
įrengti;
• jūros ir vidaus vandens telkinių dugno gilinimas;
• užtvankų supylimas;
• gelžbetonio, betono, metalo, mūro, medžio ir pan. statyba
ir montavimas;
• hidroizoliacija;
• stogų įrengimas;
• grindų konstruktyvo įrengimas;
• galutinis grindų dangų įrengimas (šlifavimas, lakavimas,
kiliminių ir kt. grindų dangų klojimas);
• langų ir durų blokų montavimas;
• tinkavimas;

One of „Leader builder” 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.

„Leader builder” 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.

• dažymas;
• apmušalų klijavimas;
• paviršių apdaila plytelėmis;
• pertvarų, lubų, grindų įrengimas iš plokščių;
• atitvarų apšiltinimas iš vidaus;
• technologinių vamzdynų ir įrenginių dažymas;
• kitos panašaus profilio baigiamųjų statybos darbų rūšys.
„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.
2011 m. kovo 16 d. įmonei buvo išduotas LR žemės
ūkio ministerijos kvalifikacijos atestatas Nr. 165-PmAMT
melioracijos statinių statybai.
Kontaktai:
Vytautas Beniušis, vadovas
Šilutės pl. 83, LT-91400 Klaipėda
Tel. (8 46) 313057, faksas (8 46) 313058;
Mob. 8 616 23093
El.pašras: v.beniusis@lyderio.lt

ENG - On the 16 March, 2011 the company was granted
qualification certificate No. 165-PmAMT from Lithuanian
Ministry of Agriculture for construction of melioration
structures.

Contacts:
Vytautas Beniusis, head of unit
Silutės pl. 83, LT-91400 Klaipeda
Tel. +370 46 313057, faksas +370 46 313058;
Mob. +370 616 23093
E-mail: v.beniusis@lyderio.lt
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tokią paslaugą gali atlikti žmonės su įvairia negalia ir neturintys
specialaus išsilavinimo.

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 pro-jektą,
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.

Our department „Leader builing management” 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.

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.

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.

2011 m. kovo 16 d. įmonei buvo išduotas LR žemės
ūkio ministerijos kvalifikacijos atestatas Nr. 165-PmAMT
melioracijos statinių statybos techninei priežiūrai.

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.

Kontaktai:
Artūras Žiromskis, vadovas
Šilutės pl. 83, LT-91400 Klaipėda
Tel. (8 46) 313057, faksas (8 46) 313058
Mob. 8 612 46887
El.paštas: a.ziromskis@lyderio.lt

On the 16 March, 2011 the company was granted qualification
certificate No. 165-PmAMT from Lithuanian Ministry of
Agriculture for construction of maintenance of constructions
melioration.
Contacts:
Arturas Ziromskis, head of unit
Silutes pl. 83, LT-91400 Klaipeda
Tel. +370 46 313057, fax +370 46 313058
Mob. +370 612 46887
E-mail: a.ziromskis@lyderio.lt

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
Ukmergės g. 222, LT-07157 Vilnius
Tel. (8 5) 2430177, faksas (8 5) 2430174
Mob. 8 656 76340
El. paštas g.bartkus@lyderio.lt

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
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 „Leader
video suveillance” 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.

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
Ukmerges st. 222, LT-07157 Vilnius
Tel. +370 5 243 0177, fax +370 5 243 0174
Mob. +370 656 76340
E-mail: g.bartkus@lyderio.lt

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.
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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
Ukmergės g. 222, LT-07157 Vilnius
Tel. (8 5) 2430177, faksas (8 5) 2430174
Mob. 8 656 76340
El. paštas g.bartkus@lyderio.lt

„Leader Group” founded the cleaning and maintenance
division „Leader cleaning center” 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.
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Contacts:
Gediminas Bartkus, head of unit of social inclusion
Ukmerges st. 222, LT-07157 Vilnius
Tel. +370 5 243 0177, fax +370 5 243 0174
Mob. +370 656 76340
E-mail: g.bartkus@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. 90, 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 spausdinimas;
• 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 spausdiname
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.
•
•
•
•
•

„Leader copycenter” 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 90 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

• 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, vadovas
Minijos g. 90, LT-93234 Klaipėda
Tel. (8 46) 313057, faksas (8 46) 46 313058
Mob. 8 658 30000
El. paštas: d.lubauskas@lyderio.lt

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
Minijos st. 90, LT-93234 Klaipeda
Tel. +370 46 313057, fax +370 46 313058
Mob. +370 658 30000
Email: d.lubauskas@lyderio.lt
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VšĮ “Neįgaliųjų socialinių įmonių sąjunga” (NSĮS)
yra 2010 metais įsteigta viešoji pelno nesiekianti įstaiga, kurios 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 organizacijomis;
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, kuriais pasinaudojant efektyviai ir tikslingai būtų sprendžiama neįgaliųjų integracija į darbo rinką.
Kontaktinė informacija
VšĮ „Neįgaliųjų socialinių įmonių sąjunga“

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.

Vilniaus skyriaus adresas:
Telefonas:
Faksas:
Mob. telefonas:
Elektroninis paštas:
Interneto svetainė:

Ukmergės g. 369A, LT-12142 Vilnius
+370 5 2463729
+370 5 2060772
+370 656 76340
info@nsis.lt
www.nsis.lt

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:

Klaipėdos skyrius adresas:
Telefonas:
Faksas:
Elektroninis paštas:

Šilutės pl. 83, LT-94101 Klaipėda
+370 46 246481
+370 46 246482
info@nsis.lt

•
•
•
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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 expectations 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
Public institution „ the Union of Disabled Social Enterprises“
Vilnius Department:
Tel.:
Fax:
E-mail:
Web Site:

Ukmerges g. 369A, LT-12142 Vilnius
+370 5 246 3729
+370 5 206 0772
info@nsis.lt
www.nsis.lt

Klaipeda Department:
Tel.:
Fax:

83 Silutes pl., LT-94101 Klaipeda
+370 46 246481
+370 46 246482
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Kontaktai:
UAB „Lyderio grupė“, įmonės kodas 300539253, PVM kodas LT300539253, el.paštas: info@lyderio.lt., www.lyderio.lt
Vilniaus biuras

Kauno biuras

Klaipėdos biuras

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

Contacts:
„Leader Group” Ltd., company code: 300539253, VAT code LT300539253, E-mail: info@lyderio.lt, www.lyderio.lt
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Vilnius Office

Kaunas Office

Klaipeda Office

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
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Įmonėje įdiegta aplinkos apsaugos vadybos sistema ISO 14001:2004.

Šis lankstinukas išspausdintas
ant perdirbto popieriaus
jam pagaminti nebuvo
nukirstas nė vienas medis.
Saugokime aplinką kartu!

