Bendradarbiavimo susitarimas Nr. ______
2016 m. gruodžio 16 d., Kaunas

1.

UAB "ETKC", į/k 135989233, adresas K. Donelaičio g. 79-1, Kaunas, atstovaujama gen. direktoriaus
Daliaus Raškinio (toliau tekste – „Užsakovas“),
ir VšĮ „Pakruojo verslo informacijos centras", įmonės kodas 168290365, adresas Pergalės g. 1, LT 83159
Pakruojis, atstovaujama L.e.p. direktorės Danutės Dominauskienės (toliau tekste – „Priimanti įmonė“,
toliau bendrai vadinami „Šalimis“, atsižvelgdamos į tai, kad:

Užsakovas, veikdamas kartu su partneriais pagal jungtinės veiklos sutartį, laimėjo Lietuvos darbo
biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbtą/skelbtus konkursą/konkursus projekte „Atrask save“
(toliau – Projektas);

Projektu „Atrask save“ siekiama sudaryti sąlygas projekto dalyviams – šiuo metu nedirbantiems ir
nesimokantiems 15-29 metų jaunuoliams - dalyvauti motyvaciją skatinančiose veiklose, suteikti trūkstamus
gebėjimus ir kompetencijas bei padėti įsilieti į darbo rinką;

įmonės, priimdamos Projekto dalyvius pažintiniams vizitams ir/ar praktiniam mokymui, turi galimybę
padidinti savo žinomumą bei pagerinti įvaizdį tiek regiono, tiek visos šalies mastu;

įmonės, priimdamos Projekto dalyvius pažintiniams vizitams ir/ar praktiniam mokymui, turi galimybę
juos įvertinti kaip potencialius būsimus darbuotojus bei atsirinkti labiausiai tinkamus ir motyvuotus galimam
įdarbinimui,
sudarė šį susitarimą dėl bendradarbiavimo (toliau – „Susitarimas“).

2.

3.

Šiuo Susitarimu Užsakovas įsipareigoja apsilankyti Priimančioje įmonėje su Projekto dalyvių grupe pažintinio
vizito ir/ar praktinio mokymo tikslu, o Priimanti įmonė savo kompetencijos ribose suteikti šias paslaugas:

iš anksto suderinus su Priimančios įmonės atstovu, priimti Projekto dalyvius vizitui/-ams į Priimančią
įmonę, siekiant supažindinti Projekto dalyvius su Priimančios įmonės veikla, užduotimis, darbdavio keliamais
reikalavimais darbuotojams ir kt.

iš anksto suderinus su Priimančios įmonės atstovu, priimti Projekto dalyvius praktiniam mokymui.
Kiekvieno vizito / praktinio mokymo turinys bus detalizuojamas/adaptuojamas pagal konkrečios tikslinės grupės
poreikius. Kiekvieno vizito / praktinio mokymo data ir laikas, praktinio mokymo dalyvių skaičius bus iš anksto
el. paštu ar telefonu suderintas su Priimančios įmonės paskirtu atsakingu asmeniu.

4.

Priimant Projekto dalyvius praktiniam mokymui, Užsakovas įsipareigoja padengti su praktiniu mokymu
susijusius Priimančios įmonės kaštus, tokius kaip darbo drabužiai, jei reikalinga, atlyginti praktikanto padarytą
žalą, jeigu tokia kyla, ir kt.

5.

Priimanti įmonė patvirtina, kad savo veiklą vykdo Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje.

6.

Priimančioje įmonėje esančios paklausių profesijų darbo vietos, kurios gali būti aktualios įmonės veiklos
vykdymo regione, kurios Priimančioje įmonėje buvo ir 2016 m. gegužės 30 dieną, nurodytos šio susitarimo 1
priede.

7.

Šis susitarimas įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki 2018 metų gruodžio 31 dienos, arba iki visiško
abiejų Šalių įsipareigojimų įvykdymo.

8.

Šalis, norėdama nutraukti susitarimą, privalo apie tai kitą Šalį raštiškai informuoti ne vėliau kaip prieš 30 dienų.

9.

Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, kiekvienai Šaliai po vieną
egzempliorių.
UAB “ETKC”
K. Donelaičio 79-1, LT-44249 Kaunas
Įm. kodas: 135989233
Tel.: (8 37) 321114, Fax.: (8 37) 322467
El. p. etkc@etkc.lt
Generalinis direktorius dr. Dalius Raškinis
________________
(parašas)

Priimanti įmonė
VšĮ „Pakruojo verslo informacijos centras"
Įmonės kodas 168290365
Adresas Pergalės g. 1 LT-83159
Tel. (8 421) 61 213
El.p. info@pakruojovic.lt
L.e.p. direktorė Danutė Dominauskienė
___________________
(parašas)
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1 priedas

Paklausių profesijų darbo vietos
Pardavėjas
Suvirintojas
Barmenas arba padavėjas
Apskaitininkas
IT specialistas
Socialinio darbuotojo padėjėjas

Medkirtys
Laivų korpusų surinkėjas
Mėsininkas
Žuvų darinėtojas
Kambarinė
Baldininkas arba baldų apmušėjas

Orlaivių mechanikas
Tekintojas frezuotojas
Apdailininkas
Traktorininkas
Stalius
Viešbučio darbuotojas

Administratorius
Siuvėjas
Vairuotojas

Žemės ūkio specialistas
Metalinių laivų korpusų surinkėjai
Medienos apdirbimo staklių derintojas ir
operatorius
Automobilių remontininkas
Metalinių kontrukcijų ruošėjas ir
montuotojas
Visažistas
Dailidė
Žuvies ir jūros produktų apdorotojas
Mezgėjas
Cemento gamybos įrenginio operatorius

Metalo štampavimo mašinų
Baldžius arba baldų apmušėjas
Plastikinių gaminių gamybos mašinų
operatorius
Aviacijos inžinierius
Viešbučio arba sanatorijos
darbuotojas
Masažuotojas
Medienos apdirbėjas
Skardininkas
Ugniagesys gelbėtojas
Mechanizatorius

Virėjas arba kepėjas
Statybų sektoriaus darbininkas
Vadybininkas
Slaugytojo padėjėjas
Santechnikas
Šaltkalvis
Kinezeterapeutas
Tekintojas

L.e.p. direktorė

Ikimokyklinio ugdymo pedagogas

Priešmokyklinio ugdymo
pedagogas

Danutė Dominauskienė

