
SUTARTIES PRIEDAS NR.1
DARBO PASI�LYMAI 

Danija: Kobenhavn, Odense, Koge, Greve, Aarhus ir Brondby kommune

PAKAVIMO DARBAI: DARBAS KEPYKLOJE, DARBAS LOGISTIKOS SAND�LIUOSE, G�LIŲ, 
MORKŲ PAKAVIMAS SAND�LYJE, KOSMETIKOS PAKAVIMAS SAND�LIUOSE, DARBAS 
ŠILTNAMIUOSE.

Darbo pob+dis: Produkcijos nuėmimas, rūšiavimas, pakavimas, lipduk, ant pakuo.i, klijavimas, pakuo.i, 
krovimas / dė0es, dė0i, krovimas ant pale.i,, patalp, valymas, krovimo darbai. Darbo kontrakto trukmė nuo 
2 mėn. 

Apmok,jimas (2 kartus per m,nes0): 120-140 DKK/val. prieš mokes.i, atskaitym;. 

                                                                95-105 DKK/val. atskai.ius mokes.ius. 

Vidutinis darbo valand, skai.ius 42-45 val. per savaitę, u0 viršvaland0ius mokama papildomai.

Suteikiamas gyvenamas plotas (kaina nuo 700 DKK/sav.) 

Transportas kainuos nuo 25 DKK per savaitę.

Darbas legalus, suteikiamos socialinės garantijos, atidaroma tarptautinė s;skaita banke.

Olandija:   Amsterdam/Rotterdam/ Zandvoort /Waalwijk/ Tilburg/ Eindhoven/ Venray/ De Lier   

DARBAI: PRODUKCIJOS PAKAVIMAS, PARUOŠIMAS IŠVEDIMUI E PREKYBOS CENTRUS, 
IŠD�STYMAS PREKYBOS CENTRUOSE, DARBAS ŠILTNAMIUOSE, KEPYKLOJE, KROVIMO 
DARBAI.

Darbo pob+dis: Produkcijos nuėmimas, rūšiavimas, pakavimas, lipduk, ant pakuo.i, klijavimas, pakuo.i, 
krovimas / dė0es, dė0i, krovimas ant pale.i,, patalp, valymas, krovimo darbai. Darbo kontrakto trukmė nuo 
3 mėn.

Atlyginimas nuo 9.43-11.21 EUR/val. Vidutinis darbo valand, skai.ius 42-45 val. per savaitę , yra 
galimybė dirbti viršvaland0ius. 

Naktinė pamaina papildomai apmokama 5.30 EUR/val. (nuo 00.00-6.00 val.) 

U0 viršvaland0ius mokama papildomai. Vidutinis savaitinis atlyginimas nuo 300 Eur,, galima u0dirbti ir 
daugiau. 

Suteikiamas gyvenamas plotas. Gyvenamo ploto nuomos kaina 79-99 eurai per savait:. 

Transportas //iš darbo kainuos nuo 2 EUR per dien;. 

Darbas ilgalaikis, legalus, suteikiamos socialinės garantijos, atidaroma s;skaita banke. 

Vokietija   Hamburg/Bremen/Miunchen  

Suteikiamas gyvenamas plotas (kaina nuo 60 EUR/sav.) 

PAKAVIMO IR KITI PAGALBINIAI DARBAI: mėsos fabrike, tuš.ios ir pilnos taros rūšiavimas, 
pakavimas sandėliuose, krovimo darbai.

Apmok,jimas (2 kartus per m,nes0): 8.49 – 9.75 EUR/val. prieš mokes.i, atskaitym; arba nuo 
išdirbio. 

Darbas ilgalaikis, legalus, suteikiamos socialinės garantijos, atidaroma s;skaita banke.

Šiame sutarties priede Nr.1 pateikiami nuasmeninti pasi+lymai.

Atlyginimai pagal amžių: 18 m. 6.07 - 7.97 EUR/val,  19 m. 6.94 - 8.74 EUR/val, 

20 m. 7.84 - 9.51 EUR/val, 21 m. 8.37 - 10.28 EUR/val, 22 m. 9.59 - 10.90 EUR/val

Atlyginimo dydis derinamas individualiai ir priklauso nuo anglų k. mokėjimo, nuo darbinės patirties, tačiau yra 

ne mažesnis, negu nustatytas įstatymų.

Su pasiūlymais susipa0inau ___________________________ 

Data ______________________ 


