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NEMOKAM� PASLAUG� SUTARTIS Nr. _____________________

Data 201________________

UAB Tik  darbas,  toliau  tekste  Vykdytojas,  atstovaujama sia  sutarti  Vykdytojo  vardu  pasirasiusiojo  UAB Tik  darbas 

atstovo, veikian�io pagal suteiktus igaliojimus, 

ir sioje sutartyje nurodytas klientas ______________________________________, toliau tekste KLIENTAS, susipa%in&s 

su Nemokam' paslaug' sutartimi, sudar(me sia dvisal& sutarti. 

1.Sutarties objektas 

1.1.Pagal  sia pasirasyta dvisal& Sutarti  Vykdytojas isipareigoja teikti  Klientui  nemokamas tarpininkavimo ieskant  bei 

pasiulant Danijos Karalyst(je (toliau - Danijoje) ar kitoje ES salyje paslaugas, pateikiant darbo pasiulyma (pasiulymus) 

pagal pasirasyta sios sutarties prieda Nr.1., jeigu Klientas atitinka jam keliamus reikalavimus bei vykdo savo sutartinius 

isipareigojimus.

1.2.Klientas  savo  parasu  patvirtina,  kad  buvo  tinkamai  supa%indintas,  susipa%ino  bei  suprato  punkte  1.1.  pateikta 

informacija  ir  isipareigoja  priimti  jam  pateiktus  pasiulymus,  jeigu  jie  atitinka  sios  sutarties  salygas 

_____________________________ 

                   (parasas) 

2.Sutartyje vartojamos s�vokos ir jų reik�m�:

2.1.Vykdytojas n"ra Darbdavys. Darbiniai santykiai n(ra sios sutarties objektas. Darbdavys yra Danijos ar kitos ES 

salies imon( ir pasilieka teis&:

2.1.1. kelti arba ma%inti atlyginima pagal galiojan�ius Danijos ar kitos ES salies istatymus ir darbo sutarties salygas.

2.1.2. mok(ti valandini atlyginima arba atlyginima skai�iuoti nuo isdirbio.

2.1.3. nustatyti isdirbio normas ir reikalauti jas prad(ti vykdyti po apmokym' darbo vietoje.

2.1.4. skirti arba neskirti dirbti virsvaland%ius.

2.1.5. nutraukti darbo sutarti, jei Klientas nevykdo darbdavio reikalavim', numatyt' joje.

2.1.6. suteikti arba nesuteikti galimyb& dirbti sventini' atostog' metu.

2.1.7. prat&sti arba neprat&sti darbo sutarti pasibaigus jos terminui.

2.1.8. esant nenumatytoms aplinkyb(ms darbdavys pasilieka teis& keisti darbo vieta.

2.1.9. keisti kitas darbo ir/ar poilsio salygas, pagal Danijoje ar kitoje ES salyje galiojan�ius teis(s aktus.

2.1.10. atleisti is pareig' pagal galiojan�ius Danijos ar kitos ES salies istatymus bei teis(s aktus.

2.1.11. priimti galutini sprendima d(l darbo vietos patvirtinimo konkre�iam Klientui.

2.2.Vykdytojas n"ra gyvenamo ploto savininkas. Gyvenamas plotas n(ra sios sutarties objektas. Gyvenamo ploto 

savininkas yra Danijos ar kitos ES salies imon( arba privatus asmuo, kuris ir nustato nuomos ir buitines salygas: 

2.2.1. nuomos kaina ir kokios paslaugos i sia kaina ieina ar neieina (dujos, elektra, vanduo).

2.2.2. depozita (u%stato dydi ir termina, u% kuri jis imamas).

2.2.3. gyvenimo trukm& (atvykus iki 20 darbo dien' Klientas gali buti apgyvendinti laikiname buste).

2.2.4. %alos atlyginima (u% sugadinta gyvenamajame plote naudojama inventori').

2.2.5. persikraustymo islaidas (kei�iant gyvenama vieta, persikraustymo islaidas apsimoka Klientas).

2.2.6. atsakomyb& u% turim' vertybi' apsauga (u% asmenini' verting' daikt' apsauga atsako Klientas).

2.3.Vykdytojas n"ra transporto paslaug, teik"jas. Transporto paslaug' teikimas n(ra sios sutarties objektas. 

Transporto paslaug' teik(jas yra Danijos ar kitos ES salies transporto imon( ar privatus asmuo, turintis teis& teikti 

transporto paslaugas pagal tos salies istatymus bei teis(s aktus ir nustato:

2.3.1. naudojimosi transporto paslaugomis kaina.

2.3.2. marsruta (kelon( is/i darba).

2.3.3. %alos atlyginima (u% transporto priemonei padaryta %ala)

2.3.4. susiradus kita gyvenamaja vieta, transporto paslaugos i/is darbo gali buti nebeteikiamos.

3.Sutarties �alių �sipareigojimai

3.1.Vykdytojas �sipareigoja:

3.1.1.Rastu  konsultuoti  Klienta  darbo  ir  karjeros  Danijoje  ar  kitoje  ES  salyje  klausimais, atsakant  i  Kliento  rastu 

u%duodamus klausimus.

3.1.2.Ieskoti ir pasiulyti Klientui Darbdavi Danijoje ar kitoje ES salyje ne v(liau kaip per 30 darbo dien' nuo sutarties 

pasirasymo datos.

3.1.3.Pateikti Klientui vardini darbo vietos patvirtinima. Jame bus informacija apie: 

-patvirtinta darbo vieta konkre�ioje vietov(je, i kuria pagal Darbdavio reikalavima Klientas turi atvykti nurodytu laiku; 
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-atvykimo pas Darbdavi data (kelion(s buda ir transporta Klientas pasirenka pats ir pats apmoka kelion(s islaidas);

-atlyginima (ne ma%esnis u% istatymo nustatyta tuo metu salyje esanti minimuma); 

-socialines garantijas;

-nuvykimo i darba/is darbo salygas. 

3.1.4.Pateikti  Klientui  darbo sutarties originala arba kopija  ir  supa%indinti  su jos salygomis.  Vykstant dirbti  pagalbini 

darba, darbo sutartis dan' ar kitos ES salies kalba pasirasoma su Darbdaviu atvykus i darbo vieta.

3.1.5.Pateikiam' Klientui dokument' vertimai i valstybin& lietuvi' kalba pateikiami be notarinio patvirtinimo. 

3.1.6.Teikti Klientui informacini tarpininkavima isvykimo ir buvimo Danijoje ar kitoje ES salyje klausimais sios sutarties 

galiojimo laikotarpiu. 

3.1.7.Esant  nenumatytoms  aplinkyb(ms,  pakeisti  darbo  ir  gyvenamosios  vietos  rezervacijos  datas.  Siuo  atveju 

Vykdytojas isipareigoja pranesti Klientui apie pasikeitimus kai tik pasidaro galima pranesti. 

Nenumatytos  aplinkyb(s:  Darbdavio  pranesimas  apie  bankrota,  kontrakto  praradima,  kontrakto  prad%ios  dat' 

pasikeitima, kontrakto sustabdyma d(l gamtini' salyg' ar kit' prie%as�i', negal(jima konkre�iu laikotarpiu u%tikrinti pilno 

darbo kruvio, gyvenamojo ploto rezervacijos dat' pasikeitima.

3.1.8.Naujai rezervuotos darbo ir gyvenamosios vietos data negali buti v(lesn( nei 40 darbo dien', skai�iuojant nuo 

pirmin(s darbo ir  gyvenamosios vietos rezervacijos datos. Vykdytojas,  siekdamas ivykdyti  visus sutarties su Klientu 

isipareigojimus, pasilieka teis& panaudoti visa sutarties punktuose 3.1.2.-3.1.7. nustatyta laikotarpi be papildomo Kliento 

sutikimo. 

3.1.9.Vykdytojas  neitakoja  galutinio  Danijos  ar  kitos  ES  salies  Darbdavio  sprendimo  d(l  darbo  vietos  patvirtinimo 

konkre�iam Klientui. Galutini sprendima d(l darbo vietos patvirtinimo konkre�iam Klientui priima Danijos Darbdavys ir 

apie  tai  informuoja  s(kmingai  atranka  pra(jusi  kandidata.  Vykdytojas  negali  prisiimti  atsakomyb(s  u%  Darbdavio 

sprendima. 

3.1.10.Vykdytojas  isipareigoja  per  sios  sutarties  punkte  3.1.2.  nustatyta  laikotarpi  pateikti  Klientui  pasiulymus, 

atitinkan�ius  pasiulymus  pagal  pirminius  nuasmenintus  pasiulymus,  pateiktus  Klientui  sios  sutarties  priede  Nr.1. 

Pasiulymai turi atitikti  darbo pobudi ir salies, i kuria pateikiamas pasiulymas, valstyb(s nustatyta minimal' atlyginima 

pasiulymo pateikimo diena.  Tokio pasiulymo pateikimas patvirtina vis'  Vykdytojo  sutartini'  isipareigojim' ivykdyma. 

Pagal dvisal(s sutarties salygas Vykdytojas rastu pateikia Klientui ataskaita apie Darbdavio sprendima. Esant siame 

punkte  ivardintai  situacijai,  Klientui  neteikiama  jokia  informacija  apie  Darbdavi  (imon(s  pavadinimas,  kontaktai)  bei 

ataskaitos apie susirasin(jima su Darbdaviu. 

3.1.11.  Nepateikus  jokio darbo pasiulymo nesant  rimt'  prie%as�i',  besalygiskai  sumok(ti  Klientui  125  EUR (vienas 

simtas  dvidesimt  penki  eurai)  bauda,  pinigus  pervedant  i  Kliento rastu  nurodyta  banko saskaita  per  abipusiu sali' 

rasytiniu susitarimu sutarta laikotarpi.

3.1.12.Rezervuoti Klientui gyvenama plota ir pateikti tai patvirtinan�ius dokumentus bei j' vertima i lietuvi' kalba ne 

v(liau kaip likus vienai dienai iki isvykimo. Dokumentai gali buti pateikti tiek lietuvi', tiek angl' kalba.

3.1.13.Esant nenumatytoms aplinkyb(ms, pakeisti gyvenamojo ploto rezervacijos data ir adresa be apmok(jimo.

Nenumatytos aplinkyb(s: Gyvenamojo ploto savininko pranesmas apie gyvenamojo ploto nuomos kontrakto praradima, 

kontrakto prad%ios dat' pasikeitima, kontrakto sustabdyma, negal(jima konkre�iu laikotarpiu u%tikrinti galimyb(s suteikti 

gyvenama plota pagal u%sakyta data.

3.1.14.Paruosti ir u%sakyti vertima/isversti i angl' kalba Kliento pateiktus asmeninius dokumentus (gyvenimo aprasymas, 

pa%yma apie prad(ta ikiteismini tyrima ir teistuma, medicinin( pa%yma). Ver�iami tik tie dokumentai, kurie yra būtini sios 

sutarties vykdymui.

3.1.15.Rastu el. pastu informuoti Klienta, kurie jo atsi'sti dokumentai yra butini sios sutarties vykdymui ir bus ver�iami i 

angl' kalba.

3.1.16.Rastu el. pastu informuoti Klienta apie papildom' dokument' pateikima, kurie yra butini sios sutarties vykdymui.

3.1.17.Paruosti ir u%sakyti vertima/isversti i lietuvi' kalba ir pateikti Klientui dokumentus, butinus sios sutarties vykdymui. 

3.1.18.Pateikti Klientui informacija apie dokument' paketa, reikalinga sumok(t' mokes�i' gra%inimui, jeigu konkre�ios 

salies istatymai numato, kad jo sumok(t' mokes�i' permoka yra gra%intina.

3.1.19.Pateikiam' Klientui dokument' formos yra standartin(s, pateikiamos viesojoje erdv(je, jeigu n(ra rastu sudaryto 

susitarimo d(l papildom' paslaug'. 

3.1.20.Suteikti Klientui Vykdytojo kompetencijos ribose informacija d(l galimyb(s organizuoti kelion& is Lietuvos.

3.1.21.Pateikti testa Kliento u%sienio kalbos lygiui nustatyti internetu (pagal individualius poreikius). 

3.1.22.Sa%iningai,  tinkamai  bendradarbiauti  ir  laiku  vykdyti  visus  pagal  sia  Sutarti  prisiimtus  ir  pagal  Lietuvos 

Respublikoje galiojan�ius teis(s aktus privalomus isipareigojimus. 
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3.2.Klientas �sipareigoja:

3.2.1.Pateikti  teisinga,  tikslia  informacija  apie  save pagal  Vykdytojo  reikalavimus.  U%  pateikta  klaidinga  ar  nusl(pta 

informacija atsako pats Klientas.  

3.2.2.Vykstant tur(ti  reikiama pinig' suma pragyvenimo islaidoms iki pirmo atlyginimo:  maistas, transportas ir  kitos 

islaidos (nuo 150 eur').

3.2.3.Vykstant  tur(ti  pa%ymas,  dokumentus, kuri' reikalauja Darbdavys (sveikatos pa%yma forma 082a, pa%yma d(l 

prad(to ikiteisminio tyrimo ir teistumo, rekomendacijos dan' ar kitos ES salies kalba., kvalifikacijos pa%ym(jim' originalai 

ir j' vertimas i dan' ar kitos ES salies kalba - pagal Darbdavio reikalavimus). U% pasekmes, susijusias su nusl(pta ar 

pateikta klaidinga informacija, Klientas atsako pats. 

3.2.4.Pristatyti  Vykdytojui pa%ymas, dokumentus, kuri' reikalauja Darbdavys, per  10 darbo dien,  nuo sios sutarties 

pasirasymo datos. Jei Klientas pa%eis sia salyga, Vykdytojas turi teis& sia sutarti nutraukti is karto pasibaigus 10 d.d. 

terminui, nes Vykdytojas d(l Kliento kalt(s negal(s vykdyti savo sutartini' isipareigojim' pagal punktus 3.1.: 

-sveikatos pazyma forma 082a,  patvirtinanti,  kad Klientas pa%ymos isdavimo diena yra  sveikas  (jeigu  asmuo turi 

sveikatos sutrikim', darbo vieta gali buti nesuteikta); 

-pazyma d"l prad"to ikiteisminio tyrimo ir teistumo, patvirtinanti, kad Klientas pa%ymos isdavimo diena yra neteistas 

ir jam neprad(tas ikiteisminis tyrimas (jeigu asmuo yra teistas arba jam yra prad(tas ikiteisminis tyrimas, darbo vieta 

suteikta nebus). Pazyma turi būti antspauduota, pasira3yta atsakingo asmens, numeruota. 

3.2.5.Priimti Vykdytojo pateiktus pasiulymus, jeigu pasiulymai pateikti per sios sutarties punkte 3.1.2. numatyta laikotarpi 

ir  atitinka pasiulymus pagal  pasirasyta  sia  dvisal&  sutarti  bei  sios sutarties  prieda  Nr.1.  Atsisakius  priimti  pateiktus 

pasiulymus be rimt' prie%as�i',  besalygiskai  sumok(ti  125 EUR (vienas simtas dvidesimt penki  eurai)  bauda, jeigu 

pateikti  pasiulymai  atitinka  darbo  pobudi  pagal  sios  sutarties  prieda  Nr.1  ir  salies,  i kuria  pateikiamas pasiulymas, 

valstyb(s nustatyta minimal' atlyginima pasiulymo pateikimo diena. Jeigu Klientas pa%eis sia salyga ir neatliks mok(jimo 

sutartu  laiku,  jis  nepriestarauja,  kad  jam  bus  skai�iuojami  delspinigiai  1%  u%  kiekviena  diena  nuo  siame  punkte 

numatytos baudos mok(jimo sumos.

3.2.6.Apie  pateikto  darbo  pasiulymo  pri(mima  Klientas  turi  atsi'sti  patvirtinima  el.  pastu  info@tikdarbas.lt 
Patvirtindamas, kad pateikta pasiulyma priima, Klientas isipareigoja atvykti pas Darbdavi nurodyta data. Jeigu atvykimo 

data Klientui netinka, jis gali rastu el. pastu pateikti prasyma perkelti atvykimo data. Atvykimo datos keitimas galimas tik 

gavus Darbdavio sutikima. 

3.2.7.Atvykti  pas  Darbdavi  pateiktame vardiniame darbo  vietos  patvirtinime nurodyta  data. Neatvykus  pas  Darbdavi 

dokumentuose nurodyta data be svarbi' prie%as�i',  besalygiskai  sumok(ti  190 EUR (vienas simtas devyniasdesimt 

eur')  bauda. Jeigu  Klientas  pa%eis  sia  salyga  ir  neatliks  mok(jimo  sutartu  laiku,  jis  nepriestarauja,  kad  jam  bus 

skai�iuojami delspinigiai 1% u% kiekviena diena nuo siame punkte numatytos baudos mok(jimo sumos.

3.2.8.Iskilus gin�ui tarp Darbuotojo ir Darbdavio, darbinius santykius jie aiskinasi pagal konkre�ioje salyje galiojan�ius 

istatymus,  su  tos  salies  kontroliuojan�i'  institucij'  pagalba,  Vykdytojui  siame  procese  nedalyvaujant.  Vykdytojas 

neatsako u% darbo salygas, galin�ias sukelti Kliento sveikatos sutrikimus. Visi klausimai sprend%iami tarp Darbuotojo ir 

Darbdavio, jiems esant darbiniuose santykiuose, pagal toje salyje galiojan�ius istatymus, Vykdytojui tame nedalyvaujant. 

3.2.9.Klientas isipareigoja sa%iningai, tinkamai, bendradarbiauti ir laiku vykdyti visus pagal sia Sutarti prisiimtus ir pagal 

Lietuvos Respublikoje galiojan�ius teis(s aktus privalomus isipareigojimus.

3.2.10.Tinkamai  vykdyti  Vykdytojo  ir  Kliento  abipusiu  susitarimu  pagristus  kitus  Vykdytojo  nurodymus.  Vykdytojas 

nekompensuoja Klientui joki' jo patirt' papildom' islaid', susijusi' ar nesusijusi' su Vykdytojo sutartini' isipareigojim' 

vykdymu. Ir neprisiima atsakomyb(s d(l Kliento savarankiskai priimt' sprendim'. 

3.2.11.Jei Klientas d(l pasikeitusi' salyg' negali  ivykdyti  savo isipareigojim' pagal Sutarties punkta 3.2. d(l  svarbi' 

prie%as�i',  jis  isipareigoja  Sutarties  galiojimo  laikotarpiu  pranesti  Vykdytojui  apie  pasikeitimus  el.  pastu 

(info@tikdarbas.lt), kai tik pasidaro galima pranesti, bet ne v(liau kaip per 3 darbo dienas nuo toki' salyg' atsiradimo.

3.2.12.Visus  pra3ymus ar  norimas  pareik3ti  pretenzijas  Klientas  ar  jo  įgaliotas  asmuo turi  si,sti  el.  pa3tu  
info@tikdarbas.lt įstatym, nustatyta tvarka. Pra3ymai ir pretenzijos svarstomos, jeigu yra pateiktos ne v"liau 
kaip per 30 dien, nuo 3ios Sutarties galiojimo pabaigos.

3.2.13.Mok"jimai pagal 3ios dvi3al"s sutarties punktus 3.1.11.,  3.2.5.,  3.2.7., 4.6.,  4.7.,  7.2. n"ra ir negali  būti 
traktuojami kaip mokestis uz suteiktas paslaugas.

4. Sutarties galiojimas 

4.1.Sutarties salygos galioja tik asmeniui, kurio vardu ji yra pasirasyta. 

4.2.Si sutartis galioja tik kartu su kitomis 2 neatsiejamomis nuo jos sutartimis visa apimtimi:

– Konfidencialumo sutartimi, kuri turi buti pasirasyta abiej' sali'.

– U%stato  administravimo  sutartimi,  kuri  turi  buti  pasirasyta  abiej'  sali'  ir  Kliento  apmok(ta  pagal  sutarties 

salygas.



Nemokamų paslaugų sutartis 4

Sias sutartis sieja prie%astinis rysys visa apimtimi. Įsipareigojimai pagal visus sioje sutartyje pamin(tus dokumentus yra 

tiesiogiai tarpusavyje susij& visa apimtimi.

4.3.Nesant galimybei su Klientu susisiekti iki jo nurodytos isvykimo datos (tai bus tinkamai u%fiksuota kaip trukdymas 

vykdyti sutartinius isipareigojimus), Vykdytojas pasilieka teis& sutarti nutraukti vienasaliskai nesikreipiant i teisma, rastu 

informuojant Klienta pries 5 dienas. 

4.4.Sutartis isigalioja ir pradedama vykdyti nuo pasirasymo datos ir galioja iki sutartini' isipareigojim' galutinio ivykdymo 

(darbo vietos ir sioje sutartyje numatyt' dokument' Klientui pateikimo). 

4.5.Esant  esminiams sutarties pa%eidimams, sutartis  gali  buti  nutraukta vienasaliskai,  nesikreipiant  i teisma,  isp(jus 

Klienta pries 5 dienas. Sali' susitarimu esminiu sutarties pa%eidimu laikoma: 

4.5.1.Samoningas  trukdymas ivykdyti  sutarties  sali'  isipareigojimus pagal  sutarties punktus  3.1.  ar  3.2.  be  Svarbi' 

prie%as�i'.  Sali, susitarimu Svarbiomis priezastimis laikoma: 3ios sutarties 3ali, liga,   3eimos nari, mirtis arba   
liga, trukdanti vykdyti sutarties įsipareigojimus. Atsiradus auks�iau nurodytoms Svarbioms prie%astims, sios sutarties 

salys �sipareigoja apie jas i� karto �sp�ti bei pateikti tai patvirtinancius dokumentus. Jeigu prie%astys yra Svarbios 

ir  apie jas pranesta sutartyje nustatyta tvarka,  sutartis toliau vykdoma.  Jeigu prie%astys n(ra Svarbios ir/arba Salis 

tinkamai neisp(ja apie Svarbias prie%astis, Sali' susitarimu tai laikoma esminiu Sutarties pa%eidimu.

4.5.2.Pasiulym' Klientui pateikimas, pa%eid%iant sioje sutartyje nustatytus terminus. Pasiulymai turi atitikti darbo pobudi ir 

salies, i kuria pateikiamas pasiulymas, valstyb(s nustatyta minimal' atlyginima pasiulymo pateikimo diena.

4.5.3.Kliento atsisakymas priimti  jam pateiktus pasiulymus,  jeigu pasiulymai  pateikti  per sios sutarties punkte 3.1.2. 

nustatyta laikotarpi ir atitinka jam pateiktus pasiulymus pagal pasirasyta sios sutarties prieda Nr.1. Pasiulymai turi atitikti 

darbo pobudi ir  salies, i kuria pateikiamas pasiulymas, valstyb(s nustatyta minimal' atlyginima pasiulymo pateikimo 

diena.

4.5.4.Pri(mus pateiktus pasiulymus, Kliento neatvykimas pas Darbdavi nurodyta data.

4.5.5.Kiti esminiai sutarties pa%eidimai, pa%eid%iant bet kurios is su sia sutartimi susijusi' sutar�i' ir j' pried' salygas 

(U%stato administravimo sutarties, Konfidencialumo sutarties ir sios sutarties).

4.6.Esant esminiams 3ios sutarties ir su ja susijusi, sutarči, bei j, pried, pazeidimams, inicijuoti 3ios sutarties 
nutraukimą  gali  sutarties  3alis,  kurios  atzvilgiu  buvo  padarytas  esminis  pazeidimas,  jeigu  ji  pateikia 
neginčijamus faktinius įrodymus d"l esmini, pazeidim,. Nutraukimo atveju 3aliai, kuri inicijavo 3ios sutarties 
nutraukimą, kita 3ios sutarties 3alis turi sumok"ti privalomą mokestį 65 eurus (3e3iasde3imt penki eurai) arba 
kitą sumą, uzfiksuotą 3ios sutarties 3ali, abipusiu susitarimu.

4.7.Nesant esmini, sutarties pazeidim,, inicijuoti 3ios sutartes nutraukimą gali bet kuri 3ios sutarties 3alis, bet, 
esant min"tai situacijai,  sutartis gali būti  nutraukta tik ra3ytiniu abipusiu abiej, 3ali, tarpusavio susitarimu. 
Viena3ali3kai 3i sutartis negali būti nutraukta, nesant esmini, pazeidim,, numatyt, 3ios sutarties punktuose 
4.5.1.,  4.5.2.,  4.5.3.,  4.5.4.  Nutraukimo  atveju  3alis,  kuri  inicijavo  3ios  sutarties  nutraukimą,  turi  sumok"ti  
privalomą sutarties administravimo mokestį 65 eurus (3e3iasde3imt penki eurai) arba kitą sumą, uzfiksuotą 3ios 
sutarties 3ali, abipusiu susitarimu.

5.Force majeure

5.1.Sutarties salis atleid%iama nuo atsakomyb(s u% savo isipareigojim' nevykdyma, jeigu ji irodo, kad sio isipareigojimo 

negalima buvo ivykdyti d(l nenugalimos j(gos (force majeure), kurios sutarties sudarymo momentu negal(jo numatyti ir 

kurios negal(jo isvengti ir nugal(ti.

6.Taikytina teis� ir gincų sprendimas

6.1.Gin�ai, kil& is sutarties, sprend%iami deryb' keliu. 

6.2.Jei  salims  nepavyksta  gin�o  isspr&sti  deryb'  budu,  ji,  remiantis  Lietuvos  Respublikos  galiojan�iais  istatymais, 

nagrin(ja teismas Lietuvoje pagal imon(s (Vykdytojo) registracijos vieta. 

6.3.Iskilus gin�ui  tarp darbuotojo  ir  Darbdavio,  darbinius santykius jie aiskinasi  pagal  konkre�ioje salyje galiojan�ius 

istatymus su tos salies kontroliuojan�i' institucij' pagalba, Vykdytojui siame procese nedalyvaujant.

7.Kitos �ios dvi�al�s sutarties nuostatos

7.1.Si sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turin�iais vienoda teisin& galia, kuri' vienas paliekamas Vykdytojui, kitas – 

Klientui. Sutartis sudaryta ir pasirasyta laisva valia. 

7.2.Konfidencialumo isipareigojimas bus ypatingai taikomas bet kokios informacijos, iras', duomen' ir med%iagos Kliento 

ir Vykdytojo gaut' pagal sia Sutarti, ir, taip pat, bet kokios informacijos, gautos vykdant Sutarti, bei is jos kilusi' civilini' 

santyki' at%vilgiu. U% konfidencialumo isipareigojimo pa%eidima bet kuriai Sutarties saliai bus taikoma 1000 eur' (vienas 

tukstantis eur') bauda u% kiekviena epizoda, taip kaip nurodyta sios sutarties priede – Konfidencialumo sutartyje visa 

apimtimi.
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7.3.Salis bus igaliota atskleisti sia ir bet kokia kita viesa informacija, jei to reikalaut' taikytini istatymai, o bet kokia kita 

informacija - tik is anksto gavus rasytini kitos Salies sutikima. 

7.4. Sios sutarties salys nepriestarauja, kad, pa%eidus sios sutarties salygas ir sutartinius isipareigojimus, nesumok(jus 

u% pa%eidimus numatyt' baud' ar kit' sioje sutartyje ar atskiru susitarimu sutart' atlikti mok(jim' laiku, susidariusi skola 

supaprastinta tvarka, be teismo sprendimo, gali buti perduota skol' isieskojimo imonei arba antstoliui, prid(jus 65 EUR 

(sesiasdesimt penki eurai) administravimo islaidas.

7.5.Sios  sutarties  nuostat'  ar  bet  kurios  j'  dalies  negaliojimas  neitakos  likusi'  nuostat'  ar  j'  dalies  galiojimo. 

Negaliojanti nuostata turi buti pakeista artimiausia savo esme galiojan�ia nuostata. 

7.6.Si  sutartis  yra  Vykdytojo  intelektin(  nuosavyb(.  Grie%tai  draud%iama  kopijuoti,  skelbti  interneto  svetain(se, 

%iniasklaidos priemon(se ar kitur arba platinti mus' sutarti arba jos atskiras dalis kuriuo nors pavidalu be mus' rasytinio 

sutikimo, o jei sutikimas gautas, butina nurodyti Vykdytoja kaip saltini.

8. ,alių para�ai ir juridiniai rekvizitai 

A3, Klientas, pasira3ydamas 3ią sutartį, taip pat patvirtinu, kad: 

8.1.Esu informuotas  (-a)  apie  savo teis&  susipa%inti  su Vykdytojo  tvarkomais mano asmens duomenimis,  reikalauti 

istaisyti, sunaikinti savo duomenis arba sustabdyti savo duomen' tvarkymo veiksmus, jei duomenys tvarkomi nesilaikant 

LR istatym'. Esu informuotas (-a) ir  sutinku, kad mano asmens duomenys but' naudojami darbo paieskai  ir  gin�' 

sprendimui bei patikrinimui per Creditinfo Lietuva.

8.2.Pries pasirasydamas (-a) sia sutarti buvau informuotas (-a), kad turiu teis& nesutikti, kad but' tvarkomi mano asmens 

duomenys, ir tos teis(s atsisakau, pasirasydamas (-a) sia dvisal& sutarti, bei sutinku, kad sios sutarties punktas 3.1.10. 

yra virsesnis u% mano teis& gauti konfidencialia informacija, isskyrus atvejus, kada faktiniais dokumentais galima irodyti,  

kad, vykdant sia sutarti, buvo pa%eistas LR Asmens duomen' tvarkymo istatymas.

8.3.Esu tinkamai  supa%indintas  (-a)  ir  susipa%in&s  (-usi)  su  sutartimi,  visos  sios  sutarties  salygos  su  manimi  buvo 

aptartos individualiai ir man paaiskintos pries pasirasant sutarti.  Sutinku su visomis sutarties salygomis, jos isreiskia 

tikraja mano valia ir mano tikruosius lukes�ius. ___________________________

                                                                                                                   (parasas)

8.4.Sutarties man priklausanti egzempliori' gavau. 

8.5.Esu informuotas (-a), kad visa informacija, dokumentai ir susirasin(jimas tarp sali' elektroniniu pastu yra teis(tas ir 

lygiavertis pasirasiusi' sali' bendravimui pastu ar kitais budais.

8.6.Esu informuotas (-a), kad visi duomenys, korespondencija ir dokumentai, gauti sios sutarties vykdymo eigoje, yra 

apsaugoti ir saugomi, naudojantis Google Business Suite mokama paslauga.

8.7.Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad si sutartis gali buti pakeista ar papildyta tik rastu. 

8.8.Papildoma informacija:

-data, kada pageidaujate isvykti  _______________________

-laikotarpis, kiek isipareigojate dirbti (ne trumpiau 20 savaicių) _______________

-ar turite sveikatos sutrikim' ________________________

Pagal UAB Tik darbas įstatus įmon" savo veikloje nenaudoja antspaudo. Tokia teis" yra 
numatyta LR įstatym,. 

Duomenų apsauga:

Su  Jumis  susijusi  asmeninio  pobūdžio  informacija  yra  tvarkoma LR Asmens  duomenų  
teisin�s apsaugos �statymo nustatyta tvarka.                                                                     
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Sią Nemokam, paslaug, sutartį pasira3":

KLIENTO DUOMENYS

Vardas, pavard�   _____________________________________

Asmens kodas  _______________________________________

Asmens dokumento numeris ___________________________

Gyvenamosios vietos adresas 
___________________________________________________________________

Elektroninio pa�to adresas _____________________________________________

Telefono numeris _________________________________

Para�as ______________________________________

Vykdytojo duomenys:

Įmon�s pavadinimas  UAB Tik darbas

Įmon�s kodas 304245548

Elektroninio pa�to adresas  info@tikdarbas.lt

Para�as __________________________


