
Sveiki! Esame teisines bei buhalterines paslaugas  teikianti įmonė. 

Mūsų teisininkų ir buhalterių komanda – kompetentinga, kvalifikuota bei 

konkurencinga. Specializuojamės įmonių steigimo, buhalterijos, įmonių 

teisės,migracijos bei darbų saugos srityse.  

Kodėl turėtumėte rinktis mus? Esame įsteigę virš 1000 įmonių, 

dokumentus paruošiame per įmanomai trumpiausią laiką, mūsų kainos 

nesikandţioja.  

UAB „Teisė“ Mindaugo g. 23, Vilnius, Lietuva 

www.steigiu.lt 



Mūsų komanda 

Vadovas Eimantas Projektų vadovė Enrika 

Teisininkė Jolita 

Teisininko asistentas Ţilvinas 

Teisininkė  Evelina 

Vyr. Buhalterė Loreta Vyr. Buhalterė Laura 

Advokatas Tomas 

Buhalterėss asistentė  Justina  Buhalterė Inga 



Mūsų teisininkai, nes 

- įsteigė daugiau nei 1000 įmonių (UAB, MB, VŠĮ ir kt.) 

- dirba su 5 notarais 

- daugiau nei 110 uţsieniečių gavo leidimus gyventi LR 

- į uţklausas atsako tą pačią darbo dieną 

- telefonu konsultuoja iki 19:00, be išeiginių 

- visi pasirašę konfidencialumo sutartis 

- visi turi aukštąjį išsilavinimą 

- visi darbuotojai nuolatiniai 

- dokumentus teikia skubiai, per elektronines sistema 

- bendrauja Skype, Viber, WhatsApp 

- civilizuotos kainos. Neinvestuojame į odinius baldus, auksinius pieštukus 

- kalba lietuviškai, rusiškai, angliškai. 

www.steigiu.lt 



Mūsų buhalterija, nes 
 

- mūsų sąskaitos sezoninės, automatiškai mąţta, jei klientams maţėja darbų 

- turi patirtį, dirba su 124 pastoviais klientais (UAB, MB, ir kt.) 

- nemokamai suteikia reikalingus veiklai dokumentus 

- nemokamai registruojame PVM kodą (LR piliečiams); 

- atsako uţ savo darbą, turi draudimą 10000 € 

- dokumentus priima ir internetu 

- leidţia naudotis buhalterine programa 

- sutartį galite nutraukti bet kada 

- 4 kartus per metus kelia kvalifikaciją 

www.steigiu.lt 



Klientų atsiliepimai 

UAB „Teisė“, Įmonės kodas 302936887, adresas: Mindaugo g. 23, Vilnius. Tel. +370 634 11111 

UAB "Ergofarma", dir. Alenas Gražulis. Visi darbai ir atsakymai laiku, suprantamai 

ir uţ priimtiną kainą. Įmonių steigimas vyko sklandţiai ir greitai. 

UAB "Pardamus" dir. Aušra Lipinskienė. Patinka tai, kad Jūs supratingi savo 

klientui ir kantrūs, mokėjimo atţvilgiu. Kilus klausimams bendradarbiavimo pradţioje, 

buvo visada atsakoma, paaiškinama. 

MB "Cholodatus", dir. Mykhailo Kholod. С "Teise" открывали фирму, делал вид на 

жытельство. Хотелось бы отметить професионализм юриста Albina Nikitionok (все 

делалось очень легко и в кротчайшые сроки). Все сотрудники очень приветливые и 

доброжылательные. Молодцы! Спасибо! 

UAB Local T dir. Justas Vėžys. Linkiu UAB ,,Teisė" išlaikyti tokią paslaugų teikimo 

kokybę kokia yra šiuo metu. Greiti ir suprantami atsakymai į pateiktus klausimus, kliento 

problemos supratimas ir pasiūlymai kaip ją išspręsti ir malonus bendravimas, taip vertiname 

UAB ,,Teisė"  Ačiū uţ Jūsų paslaugas. 



Susisiekite ir gaukite individualų pasiūlymą 

UAB „Teisė“ 

Mindaugo g. 23, 

Vilnius, Lietuva 

+370 634 11111 

El. paštas: info@steigiu.lt 

www.steigiu.lt 


