
 

1 

 

BENDROSIOS DELOITTE LEGAL PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS 

 

1. Sutartys dėl Paslaugų, kaip apibrėžta šių Sąlygų 3 punkte, 

teikimo tarp Kliento ir Deloitte Legal sudaromos 

vadovaujantis šiomis Sąlygomis. 

2. Deloitte Legal reiškia Advokatų profesinę bendriją „Deloitte 

Legal“ ir šių Sąlygų numatytais atvejais, kitus asmenis. 

Deloitte Įmonės reiškia Deloitte Touche Tohmatsu Limited, 

Jungtinės Karalystės ribotos atsakomybės bendrovę („DTTL“), 

jos įmones nares ir atitinkamas jų dukterines bei susijusias 

įmones (įskaitant Deloitte Legal), jų teisių ir pareigų 

perleidėjus bei perėmėjus, taip pat visus tokių įmonių 

partnerius, vadovus, narius, savininkus, direktorius, 

darbuotojus, subtiekėjus (įskaitant Subtiekėjus) ir atstovus. 

Nei DTTL, nei kuri nors DTTL įmonė narė (išskyrus, jeigu tai 

aiškiai nurodyta šioje Sutartyje) neatsako už viena kitos 

veiksmus ar neveikimą. Kiekviena DTTL įmonė narė yra 

atskiras ir nepriklausomas juridinis asmuo, savo veikloje 

naudojantis „Deloitte“, „Deloitte & Touche“, „Deloitte Touche 

Tohmatsu“ ar kitą su jais susijusį pavadinimą; paslaugas teikia 

įmonės narės ar jų dukterinės arba susijusios įmonės, o ne 

DTTL. „Deloitte Vidurio Europa“ yra regioninė organizacija 

subjektų, veikiančių „Deloitte Central Europe Holdings Limited“ 

sudėtyje, kuri yra „Deloitte Touche Tohmatsu Limited“ narė 

Vidurio Europoje. Paslaugas teikia Deloitte Central Europe 

Holdings Limited dukterinės bendrovės ir filialai, kurie yra 

atskiri ir nepriklausomi juridiniai asmenys. 

Klientas reiškia asmenį, kuriam teikiamos Paslaugos, kaip 

apibrėžta Sąlygų 3 punkte. Asmuo, pasirašantis Sutartį (i. a. 

pateikiantis Nurodymą) patvirtina ir garantuoja, kad jis turi 

teisę ir įgaliojimus (i) pasirašyti Sutartį ir (ii) prisiimti 

įsipareigojimus savo ir Kliento vardu. 

Konsultacija reiškia bet kokią konsultaciją, nuomones, 

ataskaitas, išvadas, ekspertizes, rekomendacijas ir bet kokį 

kitą patarimą, kurios kaip Paslaugų dalis yra suteiktos Deloitte 

Legal ir (ar) Subtiekėjo Klientui.  

Sutartis yra teisinių paslaugų (i. a. Paslaugų išvardintų šių 

Sąlygų 3 punkte) teikimo sutartis, sudaryta pagal šias Sąlygas. 

Sąlygos yra šios „Bendrosios Deloitte Legal paslaugų teikimo 

sąlygos“, kurios yra Sutarties standartinės sąlygos. Tais 

atvejais, kai Klientas, Deloitte Legal paprašius, dar nepasirašė 

sutarties, bet pateikė Nurodymą, kurį Deloitte Legal akceptavo 

raštu (i. a, el. paštu), Paslaugos yra teikiamos pagal šias 

sąlygas ir Sutartis yra laikoma sudaryta. 

Susijęs asmuo reiškia bet kokią įmonę, bendriją ar kitokį 

juridinį (išskyrus fizinį) asmenį, susijusį su Klientu, kurie laikas 

nuo laiko tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja Klientą, ar yra 

kontroliuojami Kliento, ar yra kontroliuojami drauge su Klientu, 

kai Kontrolė reiškia teisinę galią nukreipti ar sąlygoti įmonės, 

bendrijos ar kito juridinio asmens bendrojo valdymo kryptį. 

3. Deloitte Legal teikia įvairias teisines paslaugas: konsultuoja 

teisiniais klausimais, rengia teisinių dokumentų projektus, 

atlieka dokumentų teisines ekspertizes, atstovauja klientams 

valstybės, savivaldybės ir kitose institucijose bei palaiko 

teisinius ryšius su kitais asmenimis, gina teisinius interesus 

teismuose nagrinėjant civilines ir administracines bylas, 

atstovauja arbitražuose, dalyvauja gynėju ar atstovu 

baudžiamosiose bylose ir kituose teisiniuose procesuose, veda 

tokias bylas bei teikia kitas paslaugas, kurias leidžia teikti 

nacionalinis įstatymas, reguliuojantis advokatų veiklą. Deloitte 

Legal teikiamos paslaugos taip pat apima tam tikrus teisinius 

veiksmus, susijusius su trečiaisiais asmenimis, ir atstovavimą 

santykiuose su valstybės ir savivaldybės institucijomis bei 

kitais asmenimis (bendrai Paslaugos). 

4. Deloitte Legal teikiamoms Paslaugoms taikomas nacionalinis 

įstatymas, reguliuojantis advokatų veiklą. Advokatų etikos 

kodeksas bei Deloitte Legal taisyklės, ir Paslaugas teikiantys 

teisininkai privalo jomis vadovautis. Tam tikroms Paslaugoms 

gali būti taikomi kiti atitinkamą Paslaugų rūšį 

reglamentuojantys įstatymai, profesinės veiklos taisyklės bei 

profesinės veiklos etikos reikalavimai. Jei šalys nesusitaria 

kitaip, Paslaugas teikti (Nurodymus vykdyti) gali bet kuris 

Deloitte Legal personalas, turintis reikiamą kvalifikaciją.  

5. Paslaugoms teikti Deloitte Legal turi teisę pasitelkti bet kurią 

kitą Deloitte Įmonę ir/ar kitus trečiuosius asmenis 

(Subtiekėjas), jei Klientas nenurodo kitaip. Apie Subtiekėjų 

pasitelkimą Klientas privalo būti informuotas (išskyrus kai 

pasitelkiamos Deloitte Įmonės). Jeigu Klientas nesutinka su 

Subtiekėjų pasitelkimu, Deloitte Legal turi teisę nedelsiant 

nutraukti Sutartį. Kiekviena šalis pagal šią Sutartį yra 

nepriklausomas tiekėjas ir nei viena šalis nėra ir nebus laikoma 

kitos šalies agentu, distributoriumi, partneriu, patikėtiniu ar 

bendrasavininkiu. 

6. Konkrečios Klientui teikiamos Paslaugos ir jų apimtys priklauso 

nuo konkretaus Kliento ir Deloitte Legal susiderinimo, t. y. 

atitinkama Paslauga Klientui teikiama tik gavus Kliento 

užsakymą, pageidavimą ar pavedimą (Nurodymas) ir Deloitte 

Legal priėmus jį vykdyti (akceptavus) šiose Sąlygose numatyta 

tvarka. Kliento Nurodymas gali būti išreikštas bet kuria forma, 

i. a. elektroniniu paštu ar dokumentų pateikimu. Kliento 

Nurodymo priėmimas (akceptavimas) gali būti išreikštas bet 

kuria forma, i. a. elektroniniu paštu ar pradedant vykdyti 

Nurodymą. Akceptavimą turi išreikšti Deloitte Legal partneris 

ar jo pavedimu kitas teisininkas. Deloitte Lietuva Klientui 

pateiktas paslaugų pasiūlymas nėra ir negali būti laikomas 

įpareigojančiu ar išreiškiančiu akceptą Kliento užklausai. 

7. Deloitte Legal, gavusi Kliento Nurodymą, taip pat iki Sutarties 

sudarymo gavusi užsakymą, pageidavimą ar pavedimą, gali 

atsisakyti suteikti Klientui Paslaugas, jei jis prieštarauja 

įstatymams, Deloitte Legal taisyklėms, profesinės veiklos 

taisyklėms ir profesinės veiklos etikos reikalavimams ar šioms 

Sąlygoms, ar dėl kitų svarbių priežasčių, per protingą terminą 

informuodama apie savo atsisakymą. Užsakymas, 

pageidavimas ar pavedimas taip pat laikomas nepriimtu 

vykdyti, jei Deloitte Legal nepasiūlo sudaryti Sutarties, 

išskyrus, kai Deloitte Legal pradeda gautą Nurodymą vykdyti 

ar jį akceptuoja raštu (įskaitant ir el. paštu) kaip nurodyta šių 

Sąlygų 6 punkte. 

8. Atstovaujant klientus teismuose ar kitose institucijose, tarp 

Kliento ir Deloitte Legal personalo teikiančio Paslaugas turi būti 

sudaromas papildomas rašytinis susitarimas, kuriam taikomos 

Sutarties (i. a. šių Sąlygų) nuostatos. Įstatymų numatytais 

atvejais Deloitte Legal advokato ar advokato padėjėjo  

įgaliojimai atstovauti Klientą gali būti įforminami advokato 

išrašomame orderyje. Nutraukus ar pasibaigus Sutarčiai, 

nutrūksta ar pasibaigia ir visi tokie papildomi susitarimai.  

9. Klientas įsipareigoja sumokėti kainą ir atlyginti išlaidas, kaip 

nurodyta šių Sąlygų 10 ir 18 punktuose. Jei Nurodymo 

negalima įvykdyti dėl aplinkybių, už kurias neatsako nei viena 

šalis, Klientas privalo atlyginti Deloitte Legal tik už Paslaugų 

teikimo laiką ir kompensuoti išlaidas, patirtas iki išaiškėjant 

tokioms aplinkybėms.  
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10. Atlygis už Deloitte Legal teikiamas Paslaugas yra 

apskaičiuojamas pagal Paslaugas teikiančio personalo 

valandinius įkainius ir Paslaugų teikimo laiko sąnaudas, jei 

šalys nesusitaria kitaip. Paslaugų teikimo laiko sąnaudos 

nustatomos pagal Deloitte Legal laiko apskaitos sistemos 

įrašus, kurių teisingumas preziumuojamas, jei neįrodoma 

kitaip. Paslaugas teikiančio personalo valandiniai įkainiai eurais 

(be PVM) yra: 

[ši informacija teikiama kreipiantis į Deloitte Legal]  

11. Vertimo paslaugų įkainiai priklauso nuo verčiamo dokumento 

puslapių skaičiaus ir vieno puslapio kaina (be PVM) yra 32 EUR. 

Administracijos darbuotojo ir (a) praktikanto darbo kaina 

(mokama, jei atliekami specialūs ar reikšmingos apimties 

darbai) apmokama taikant valandinį 32 EUR (be PVM) įkainį. 

Visoms Paslaugoms yra taikomas sąskaitos išrašymo metu 

galiojančių teisės aktų nustatytas pridėtinės vertės mokestis, 

kuris pridedamas prie kainos.  

12. Atskiroms Paslaugų rūšims, teikiamoms pasitelkus 

Subtiekėjus, gali būti taikomi didesni įkainiai, nei nurodyta 

šiose Sąlygose, tačiau apie tokius įkainius Deloitte Legal 

privalo informuoti Klientą iš anksto, prieš priimant ir (ar) 

pradedant vykdyti Kliento Nurodymą, ir Kliento Nurodymo 

vykdymas gali būti priimtas, tik Klientui pritarus tokiems 

įkainiams. Jeigu poreikis pasitelkti Subtiekėjus, dėl ko turėtų 

būti taikomi didesni įkainiai, kyla jau priėmus ir vykdant Kliento 

Nurodymą, tai nedelsiant suderinama su Klientu ir Nurodymo 

vykdymas tęsiamas, tik Klientui pritarus tokiems įkainiams. 

13. Šalys gali susitarti, kad už tam tikras Paslaugas (Nurodymą) 

bus nustatyta fiksuota paslaugų kaina (i. a. už konkrečią 

užduotį, viršutinė kainos riba, Nurodymo biudžetas ir pan.). 

Tokia fiksuota kaina, taip pat Deloitte Legal atskirai įvardinta 

numatoma Paslaugų kaina yra apskaičiuota remiantis 

prielaida, kad visi reikalingi dokumentai ir (ar) informacija yra 

išsamūs, teisingi bei Kliento laiku pateikti Deloitte Legal, 

nebent būtų susitarta kitaip. Tokio dokumento ir (ar) 

informacijos vėlesnis pateikimas sąlygoja kainos didėjimą, 

kuris apskaičiuojamas, kaip numatyta šių Sąlygų 11 ir 

12 punktuose. Jei nustatoma fiksuota Paslaugų kaina ar 

įvardijama numatoma Paslaugų kaina, prieš pradedant teikti 

Paslaugas, išrašoma avansinė sąskaita, lygi 50 procentų 

fiksuotos ar numatomos paslaugų kainos. Šalys gali susitarti 

dėl sėkmės mokesčio, kuris gali būti skaičiuojamas papildomai 

ar vietoje kainos, nustatytos kaip numatoma šių Sąlygų 10 ir 

11 punktuose. Nustatydami fiksuotą, numatomą ir (ar) sėkmės 

mokestį, šalys atsižvelgia į Paslaugų sudėtingumą, apimtį, 

Nurodymo pobūdį, skubotumą, grafiką ir kitas reikšmingas 

aplinkybes. 

14. Paslaugas teikiančio personalo valandiniai įkainiai yra 

peržiūrimi vieną kartą per finansinius metus ir Klientas yra 

informuojamas apie pasikeitusius įkainius. Kiekvienu atveju 

taikomi Paslaugų suteikimo laikotarpiu galioję Paslaugas 

teikiančio personalo valandiniai įkainiai.  

15. Sąskaitos už suteiktas Paslaugas ir patirtas išlaidas paprastai 

yra išrašomos Paslaugas suteikus, t. y. visiškai įvykdžius 

Kliento Nurodymą. Atsižvelgiant į Nurodymo esmę, Deloitte 

Legal  turi teisę Paslaugų teikimą skirstyti etapais. Tokie etapai 

paprastai apima vieno mėnesio laikotarpį, kuriam pasibaigus, 

Deloitte Legal turi teisę išrašyti sąskaitą. Sąskaitos išrašomos 

eurais ir siunčiamos Kliento Sutartyje nurodytu elektroniniu 

paštu. Toks sąskaitos išsiuntimas laikomas tinkamu sąskaitos 

pateikimu Klientui ir sąskaitos originalas Klientui nėra 

siunčiamas, nebent Klientas išreiškia tokį pageidavimą. 

16. Kartu su sąskaita Klientui pateikiama Deloitte Legal nustatytos 

formos ataskaita apie suteiktas Paslaugas (Nurodymą), kurioje 

trumpai nurodomi atlikti darbai vykdant Nurodymą, laiko 

sąnaudos ir personalo teikusių Paslaugas pareigos bei įkainiai. 

Sąskaitos apmokėjimas reiškia Kliento patvirtinimą, kad 

suteiktos Paslaugos įvykdytos tinkamai, jei Klientas nenurodo 

kitaip.  

17. Klientas įsipareigoja apmokėti gautas sąskaitas per 15 dienų 

nuo jų išrašymo datos. Praleidus atsiskaitymo terminus, už 

kiekvieną pradelstą dieną mokami 0,03 procentų delspinigiai 

nuo nesumokėtos sumos. Jei sąskaita (i.a. avansinė sąskaita) 

nėra apmokėta ilgiau nei 30 dienų nuo atsiskaitymo termino 

pabaigos, Deloitte Legal turi teisę, atskirai neįspėjusi, 

vienašališkai ir nedelsiant nutraukti Sutartį ir (ar) Nurodymų 

vykdymą ir tokia nutraukimo priežastis bus laikoma svarbia. 

Deloitte Legal bet kuriuo metu turi teisę nurodyti Klientui, kad 

jos išrašomos sąskaitos būtų apmokamos avansu. 

18. Klientas įsipareigoja Deloitte Legal atlyginti visas su Nurodymo 

vykdymu patirtas išlaidas (i. a. kurjerių, pašto, mokesčius už 

informacijos gavimą ir rinkimą, dokumentų tvarkymo, 

įforminimo, kopijavimo, transporto, ryšių išlaidas, išlaidas už 

Subtiekėjų suteiktas paslaugas, notarines, antstolių, valstybės 

ir (ar) savivaldybės rinkliavos, vertimo išlaidos, užsienio 

kelionių, apgyvendinimo išlaidas).  Reikšmingos išlaidos, ypač 

susijusios su Subtiekėjų paslaugomis, gali būti patiriamos tik 

suderinus su Klientu. Pastarosios išlaidos apmokamos avansu, 

jeigu Deloitte Legal ir Klientas nesutaria kitaip. Deloitte Legal 

personalo kelionė už miesto, kuriame yra Deloitte Legal 

buveinė, ribų, apmokama pagal kelionės laiko sąnaudas ir 

Deloitte Legal personalo valandinius įkainius, nurodytus šių 

Sąlygų 11 punkte. 

19. Deloitte Legal įsipareigoja kuo efektyviau ir ekonomiškiau teikti 

Paslaugas ir vykdyti kitus Sutarties ir šių Sąlygų nustatytus 

įsipareigojimus, veikti kaip Kliento atstovas, konsultantas ir 

vadovautis Kliento nurodymais bei ginti Kliento teisėtus 

interesus santykiuose su trečiaisiais asmenimis. Deloitte Legal 

įsipareigoja vykdyti Nurodymus sąžiningai ir protingai, kad 

labiausiai atitiktų Kliento interesus. 

20. Šalys įsipareigoja, kad Sutarties galiojimo metu teiks viena 

kitai skubius pranešimus apie tai, kad atsirado ar egzistuoja 

bet koks įvykis, aplinkybė ar sąlyga, kuri gali paveikti Sutartį 

ar sąlygoti jos pažeidimą, taip pat kad veiks geranoriškai viena 

kitos atžvilgiu ir visokeriopai stengsis užtikrinti, kad būtų 

laikomasi Sutarties. Klientas privalo bendradarbiauti su 

Deloitte Legal (ir Subtiekėjais), suteikti visą reikiamą 

Nurodymui įvykdyti informaciją, pateikti turimus dokumentus 

ir suteikti žinomus duomenis bei nedelsdamas informuoti 

Deloitte Legal (ir jos Subtiekėjus) apie netinkamą Nurodymo 

vykdymą. Jei kokia nors informacija, žinomi duomenys ar 

turimas dokumentas pateiktas nebuvo, yra laikoma, kad jis 

neegzistuoja. Klientui tenka atsakomybė už jo teikiamų 

duomenų ir informacijos pateikimą laiku, jų tikslumą bei 

išsamumą, o taip pat už bet kurios teikiant Paslaugas jam 

suteiktos Konsultacijos įgyvendinimą. Deloitte Legal (ir  

Subtiekėjai) teikdami paslaugas gali naudotis ir pasikliauti 

Kliento suteikta informacija bei duomenimis, jų netikrindama.  

21. Klientui be kitų dalykų tenka išimtinė atsakomybė už: (A) visų 

valdymo sprendimų priėmimą ir visų su valdymu susijusių 

pareigų bei atsakomybių prisiėmimą; (B) asmens, 

pageidautina iš vadovybės, paskyrimą būti atsakingam už 

Kliento sprendimų priėmimą bei vykdyti Paslaugų peržiūrą; 

(C) Paslaugų peržiūrą bei suteiktų Paslaugų tinkamumo ir 

rezultatų įvertinimą; (D) atsakomybės prisiėmimą už veiksmus 

(jei tokie būtų atliekami), vykdomus remiantis suteiktų 

Paslaugų rezultatais. 

22. Deloitte Legal Paslaugos yra teikiamos remiantis įstatymais, 

kitais teisės aktais, teismų praktika, nutartimis ir kitais teisės 

šaltiniais, jei nenurodoma kitaip ar kitaip nėra apspręsta 
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Nurodymo esmės, galiojančiais konkrečių Paslaugų teikimo  

(Nurodymo vykdymo) metu. Dėl vėlesnių minėtų šaltinių 

pakeitimų (dėl kurių Deloitte Legal neprivalo teikti Klientui 

papildomų konsultacijų, nebent šalių sutarta kitaip) Deloitte 

Legal suteiktos Paslaugos, konsultacijos ar Paslaugų rezultatai 

gali tapti netinkami. 

23. Paslaugų teikimo metu rengdama Paslaugų rezultatus ir (ar) 

Konsultacijas Deloitte Legal gali atitinkamus sumanymus 

aptarti su Klientu žodžiu arba supažindinti Klientą su tokių 

Paslaugų rezultatų ir (ar) Konsultacijų projektais. Deloitte 

Legal neatsako, jei Klientas ar kiti asmenys nusprendžia 

pasikliauti projektais (i. a. žodinėmis Konsultacijomis) arba jais 

remdamiesi veikti ar susilaikyti nuo veiksmų, nebent yra 

parengta šių projektų (i. a. žodinių Konsultacijų) galutinė 

versija ir apie tai Klientui yra patvirtinama raštu arba 

elektronine forma. 

24. Jei nėra ta pati byla ar tas pats teisės santykis, Klientas 

sutinka, kad pasibaigus Sutarčiai ar pabaigus vykdyti 

Nurodymą (i. a. dėl atstovavimo ar gynybos byloje), Deloitte 

Legal turi teisę teikti Paslaugas (i. a. konsultuoti, atstovauti ar 

veikti) prieš Klientą, jei bus užtikrintas Kliento informacijos 

konfidencialumas. Klientas sutinka, kad Deloitte Legal teiktų 

Paslaugas prieš buvusį klientą, jei bus užtikrintas Kliento ir 

buvusio kliento informacijos konfidencialumas. 

25. Klientas sutinka, kad užtikrinus Kliento interesų apsaugą 

(i. a. konfidencialios informacijos apribojimą ir suformavus 

skirtingą Deloitte Legal personalą), Deloitte Legal teiktų 

Paslaugas esamiems klientams, kurių interesai tapo priešingi 

ar atsirado reali tikimybė, kad interesų konfliktas kils ateityje, 

po to, kai abu klientai jau tapo Deloitte Legal klientais. 

26. Nuostolių (žalos) atlyginimas pagal šią Sutartį yra ribojamas 

suma, lygia atlyginimui, kurį Deloitte Legal gavo iš Kliento už 

Paslaugų teikimą vykdant Nurodymą, išskyrus atvejus, kai žala 

yra padaryta dėl Deloitte Legal tyčios ar didelio neatsargumo. 

Šalių civilinė atsakomybė yra ribojama tik tiesioginių nuostolių 

atlyginimu. Šalių civilinė atsakomybė atsiranda tik esant 

visoms atsakomybės sąlygoms, tarp jų – ir žalą padariusios 

šalies kaltei. Deloitte Legal neatsako už netinkamą Nurodymo 

vykdymą, jeigu jį sąlygojo su Deloitte Legal nesuderinti Kliento 

veiksmai.  

27. Jei galutinai nustatoma, kad visų šių Sąlygų 26 punkto 

nuostatų ar bet kurios jų dalies neįmanoma įgyvendinti, visa 

Deloitte Legal ir bet kurios kitos Deloitte Įmonės (įskaitant 

Subrangovus) bei atitinkamus jų darbuotojus atsakomybė 

pagal bet kurį reikalavimą bus ribojama suma, proporcinga jų 

kaltų veiksmų ir visų kitų veiksmų, dėl kurių kyla toks 

reikalavimas, santykiui. Deloitte Legal už Paslaugas atsako tik 

Klientui, o ne bet kuriems kitiems Susijusiems asmenims. Jeigu 

kiti Susiję asmenys yra Sutarties šalimis ar yra nurodyti 

Sutartyje kaip Paslaugų naudotoji, Deloitte Legal atsako tik 

Klientui ar atitinkamiems Susijusiems asmenims, kurių naudai 

buvo teikiamos Paslaugos. 

28. Šių Sąlygų 26 punkte numatytos atsakomybės sumų ribos 

taikomos kiekvienam ir visiems reikalavimams, laikui bėgant 

kylantiems iš ar susijusiems su Sutartimi ar Paslaugomis, 

nepriklausomai nuo to, ar reikalavimai keliami tuo pačiu metu, 

ar vėliau, taip pat ar juos kelia vienas, ar daugiau Kliento 

grupės narių ir/arba kitų asmenų. 26 punkte numatytos 

atsakomybės sumų ribos taip pat taikomos bet kuriems ir 

visiems reikalavimams, keliamiems bet kurioms kitoms 

Deloitte Įmonėms, įskaitant Subrangovus, tačiau tik tokiu 

atveju, jeigu galutiniu teismo sprendimu nustatoma, kad jiems 

kyla atsakomybė pagal ar susijusi su Sutartimi ar Paslaugomis. 

Jei 29 punkte įtvirtinta nuostata dėl kitų Deloitte Įmonių 

atsakomybės netaikymo dėl kokių nors priežasčių negalioja, 

šiame 26-28 punktuose įtvirtinti atsakomybės apribojimai 

taikomi kitoms Deloitte Įmonėms (įskaitant Subrangovus, bet 

tik tuo atveju, jei Deloitte Legal neša atsakomybe už Juos pagal 

šią Sutartį) taip, tarsi jos būtų įvardintos šiame punkte. 

29. Deloitte Legal neatsako Klientui už Subtiekėjų suteiktas 

Paslaugas (nebent Klientas ir Deloitte Legal raštu susitarė 

kitaip), išskyrus už Deloitte Įmonių teikiamas Paslaugas pagal 

šią Sutartį. Ši išimtis netaikoma atvejais, kurie aprašyti šios 

Sutarties 55 punkte ir atvejais, kai Deloitte Įmonė pasirašo 

atskirą sutartį su Klientu dėl Paslaugų teikimo. Kiek leidžia 

galiojantys įstatymai, (i) jokia Deloitte Įmonė (išskyrus 

Deloitte Legal) nebus atsakinga Klientui ir (ar)Susijusiam 

asmeniui; (ii) Klientas jokiai Deloitte Įmonei (išskyrus Deloitte 

Legal) nereikš jokių reikalavimų ir neinicijuos jokių bylų 

(susijusių su sutartine, deliktine atsakomybe, įstatyme 

numatytų pareigų pažeidimu ar kitais klausimais, įskaitant, bet 

neapsiribojant, reikalavimais dėl neatsargių veiksmų) dėl šios 

Sutarties ar susijusių su šia Sutartimi; taip pat (iii) Klientas 

užtikrina, kad Susiję asmenys, kurie nėra Sutarties šalys,  

jokiai Deloitte Įmonei nereikš jokių reikalavimų ir neinicijuos 

jokių bylų (susijusių su sutartine, deliktine atsakomybe, 

įstatyme numatytų pareigų pažeidimu ir (ar) Deloitte Legal 

kitais klausimais, įskaitant, bet neapsiribojant, reikalavimais 

dėl neatsargių veiksmų) dėl Sutarties ar susijusių su Sutartimi.  

30. Deloitte Legal įsipareigoja tinkamai saugoti informaciją, kurią 

Klientas pateikia kaip konfidencialią. Klientas privalo nurodyti, 

kuri jo pateikta informacija yra konfidenciali, nevieša ar sudaro 

komercinę (gamybinę) ar kitokią paslaptį (Konfidenciali 

informacija).  

31. Klientas sutinka, kad Deloitte Legal atskleistų Konfidencialią 

informaciją (i) paslaugų teikėjams, teikiantiems Deloitte Legal 

administracines, infrastruktūros ir kitas būtinas paslaugas, taip 

pat Subtiekėjams (i.a. Deloitte Įmonėms) ir jų darbuotojams; 

(ii) ta apimti, kiek tai yra būtina Deloitte Legal ir (ar) Deloitte 

Įmonių teisės konsultantams, auditoriams ir draudikams; ir 

(iii) kai ją atskleisti reikalaujama remiantis įstatymais, kitais 

teisės aktais, teismo ar administracinio proceso metu arba 

remiantis profesinės veiklos taisyklėmis ar profesinės veiklos 

etikos reikalavimais arba ryšium su potencialia ar vykstančia 

mediacija, arbitražu ar bylinėjimusi teisme. 

32. Konfidencialumo įsipareigojimas negalioja, kai Konfidenciali 

informacija (i) yra ar tampa viešai žinoma (i. a. bet kuriai 

valstybės institucijai ir yra viešai prieinama) ne dėl Deloitte 

Legal kaltės; (ii) bet kuri Deloitte Įmonė (i. a. Deloitte Legal) 

ją, kaip nekonfidencialią informaciją, gauna ne iš Kliento ir, 

Deloitte Legal pagrįstu manymu, toks šaltinis nėra prisiėmęs 

prieš Klientą įsipareigojimų, draudžiančių atskleisti 

Konfidencialią informaciją Deloitte Legal; (iii) bet kuri Deloitte 

Įmonė (i. a. Deloitte Legal) žino šią informaciją prieš ją 

gaudama iš Kliento ir ji nėra saistoma konfidencialumo 

įsipareigojimų; arba (iv) kurią bet kuri Deloitte Įmonė (i. a. 

Deloitte Legal) pati sukuria ir sukūrimas nėra susijęs su Kliento 

atskleista Konfidencialia informacija. 

33. Be Deloitte Legal išankstinio raštiško sutikimo Klientas neturi 

teisės jokiai trečiajai šaliai atskleisti Deloitte Legal suteiktų 

Konsultacijų, išskyrus (i) jeigu toks atskleidimas galimas pagal 

galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus; (ii) tuo atveju, kai 

bet kurios jurisdikcijos įstatymai ar kiti teisės aktai įtvirtina 

pareigą pranešti mokesčių institucijoms apie tam tikrus 

susitarimus ar sandorius, susijusius su mokesčiais, negali būti 

taikomi su tokiais susitarimais ar sandoriais, kurie yra laikomi 

Konsultacijos dalimi, susiję atskleidimo suvaržymai ar 

apribojimai; (iii) Klientas gali atskleisti suteiktų Konsultacijų 

turinį su juo Susijusiam asmeniui kiek tai yra būtina 

informavimo tikslais, jeigu Klientas užtikrina, kad informacijos 
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gavėjas perima su Konsultacijų konfidencialumu susijusius 

įsipareigojimus ir neketina reikšti jokių reikalavimų, susijusių 

su suteiktomis Konsultacijomis ar Paslaugomis, Deloitte 

Įmonėms (i. a. Deloitte Legal); (iv) ta apimtimi, kiek tai yra 

būtina, Kliento ir (ar) Kliento auditą atliekantiems auditoriams, 

teisės patarėjams, draudikams; (v) Kliento Nurodyme 

numatytas toks Konsultacijų atskleidimas Susijusiems 

asmenims ir toks Nurodymas yra akceptuotas Deloitte Legal. 

34. Klientas turi naudotis Konsultacijomis tik pagal Sutartyje ar 

Konsultacijose nurodytą paskirtį ir be išankstinio rašytinio 

Deloitte Legal sutikimo neturi naudoti Konsultacijų bet kurios 

trečiosios šalies bet kokiems verslo sprendimams, ar perduoti 

tokias Konsultacijas trečiosioms šalims. Visos Paslaugos yra 

skirtos tik Klientui ir, jei, susitarta kitaip, konkrečiai 

nurodytiems asmenims. Vien ta aplinkybė, kad kiti asmenys 

gauna kurią nors Konsultaciją (ar bet kurią iš jos gaunamą 

informaciją), nesukuria tarp tokių asmenų ir Deloitte Legal 

jokios pareigos elgtis rūpestingai ar profesinių santykių, ar bet 

kokios Deloitte Legal atsakomybės prieš šiuos ar kitus 

asmenis. 

35. Šalys be išankstinio rašytinio kitos šalies sutikimo negali 

viešoje reklaminėje medžiagoje naudoti viena kitos prekių 

ženklų, paslaugų ženklų, logotipų ir (ar) pavadinimo. Jei 

Klientas nenurodo kitaip, Deloitte Legal turi teisę viešai 

atskleisti Kliento tapatybę bei bendrą įvykdyto Nurodymo 

aprašymą, tokioje apimtyje, kuri paprastai naudojama 

pateikiant informaciją teisininkų žinynuose ar socialinės 

medijos puslapiuose, tačiau neatskleidžiant Konfidencialios 

informacijos. Jeigu Klientas nenurodo kitaip, Deloitte Legal turi 

teisę atskleisti Kliento tapatybę ir Nurodymą (suteikti 

Paslaugas) ir su tuo susijusią informaciją Deloitte Įmonių 

patirties ir žinių duomenų bazėse, jei taikytina nurodant, kad 

informacija ar jos dalis yra konfidenciali. 

36. Jei  Sutartyje nenumatyta kitaip, susirašinėjimas tarp šalių 

atliekamas raštu, i. a. elektroniniu paštu ir kitomis 

priemonėmis, nurodytomis Sutarties 37 punkte. Klientas 

supranta ir pripažįsta, kad elektroninio pašto naudojimas yra 

rizikingas tuo, kad Deloitte Legal negali garantuoti elektroniniu 

paštu ir kitomis priemonėmis, nurodytomis Sutarties 37 

punkte, siunčiamos informacijos bei duomenų konfidencialumo 

bei apsaugoti, kad ja nepasinaudotų neįgalioti tretieji asmenys. 

Klientas sutinka, kad Deloitte Legal neatsako Klientui, jeigu 

tretieji asmenys elektroniniu paštu siunčiamą ar gaunamą 

informaciją bei duomenis panaudoja prieš Klientą ar tokie 

trečiųjų asmenų veiksmai sukelia žalą Klientui. 

37. Klientas neprieštarauja, kad Deloitte Legal naudos elektroninę, 

kompiuteriu prieinamą komunikaciją, kompiuterinės debesijos, 

duomenų saugyklų ir analogiškas (i. a. išorės tiekėjų) 

paslaugas, taip pat ir Konfidencialios informacijos ar 

informacijos bei dokumentų gautų iš Kliento atžvilgiu. Klientas 

pripažįsta, kad Deloitte Legal neatsako Klientui, jeigu iš Kliento 

gauta informacija ar dokumentai (i. a. Konfidenciali 

informacija), saugomi ir (ar) perduodami  kaip nurodyta 

anksčiau, tampa žinoma tretiems asmenims ar yra sunaikinami 

ne dėl Deloitte Legal kaltės. Deloitte Legal turi neatsilikti nuo 

technologinės pažangos tam, kad užtikrintų, kad naudojamos 

paslaugos yra pakankamai pažangios, apsaugant 

Konfidencialią informaciją. 

38. Šalys sutinka, kad Deloitte Legal, kaip duomenų valdytoja, 

tvarkys asmens duomenis (Asmens duomenys), gautus iš 

Kliento, jo darbuotojų ar atstovų, šiais tikslais: (i) Paslaugų 

teikimui; (ii) teisės aktų, norminių ar profesinių reikalavimų 

atitikčiai; (iii) kompetentingų valdžios institucijų reikalavimų 

vykdymui; (iv) Sutarties administravimui, finansinei apskaitai, 

vidaus procedūroms ir rizikų analizei bei iš santykių su klientu 

kylančiais tikslais; (v) naudojimuisi sistemomis ir 

taikomosiomis programomis (išorinėmis ar vidinėmis) 

informacinių technologijų ir informacinių sistemų paslaugoms 

(Tikslai). Asmens duomenis gali sudaryti informacija apie 

Kliento atstovus, personalą, projektų komandos narius, 

tiekėjus ir rangovus, įskaitant ir asmens duomenis, kurie yra 

informacijos, kurią gavo Deloitte Legal, vykdydama sudarytą 

Sutartį, dalis. 

Aukščiau nurodytais Tikslais, Asmens duomenys gali būti 

tvarkomi, atskleisti/perduoti asmens duomenų gavėjams 

(įskaitant duomenų valdytojus ir duomenų tvarkytojus), kurie 

nurodyti taikomame Deloitte Legal Pranešime apie duomenų 

tvarkymą. Asmens duomenų perdavimas gali apimti 

perdavimą už Europos Ekonominės erdvės (EEE) ribų, bet tik 

tuo atveju, jei tokiam perdavimui yra įgyvendinti Duomenų 

apsaugos teisės aktuose numatyti reikalavimai. 

39. Sutarties 38 punktas yra taikomo Deloitte Legal Pranešimo 

apie duomenų tvarkymą (Pranešimas apie duomenų 

tvarkymą) santrauka, tačiau ne išsamus jo aprašymas; su 

visu jo tekstu galima susipažinti adresu: 

 https://www2.deloitte.com/ce/en/pages/about-

deloitte/articles/deloitte-ce-privacy-statement-for-

clients.html. Kai tai nereikalauja neproporcingai didelių 

pastangų, Klientas turi užtikrinti, kad duomenų subjektai 

(Kliento atitinkami darbuotojai, atstovai, rangovai ir klientai) 

būtų susipažinę su Pranešimu apie duomenų tvarkymą. 

Kiekviena šalis, tvarkydama Asmens duomenis, privalo laikytis 

Duomenų apsaugos teisės aktų. Klientas patvirtina, kad visi 

Deloitte Legal perduoti Asmens duomenys buvo surinkti 

teisėtai, sąžiningai ir skaidriai. Visos sąvokos nurodytos 

Sutarties 38-39  punktuose yra išsamiai aprašytos Pranešime 

apie duomenų tvarkymą, kuris nurodytas šiame punkte. 

40. Deloitte Legal neturi pareigos saugoti Kliento perduotus 

dokumentus (i. a. dokumentų originalus, dokumentus pagal 

įstatymą priklausančius Klientui) ar informaciją ir turi teisę 

savo nustatyta tvarka ir būdais dokumentus ir informaciją 

sunaikinti, jei su Klientu nesutariama raštu kitaip. Dokumento 

ar informacijos perdavimas Deloitte Legal nereiškia Deloitte 

Legal sutikimo pagal šį punktą saugoti perduotus dokumentus 

ar informaciją. 

41. Deloitte Legal turi teisę su Nurodymu susijusią dokumentaciją, 

įskaitant Asmens duomenis ir Konfidencialią informaciją, 

saugoti mažiausiai 10 metų nuo sutartinių santykių 

pasibaigimo arba kiek to yra reikalaujama pagal pinigų plovimo 

prevenciją reguliuojančius įstatymus ar kitus taikytinus teisės 

aktus. 

42. Klientui gali būti taikomi įstatymai, draudžiantys kyšininkavimą 

ir (ar)bet kokios naudos suteikimą valstybės pareigūnams, 

siekiant paveikti pareigūno ar susijusių asmenų veiksmus 

Kliento naudai. Deloitte Legal gali būti taikomi panašūs 

įstatymai ir profesinės veiklos taisyklės ar profesinės veiklos 

etikos reikalavimai, taip pat Deloitte Legal turi savo vidines 

taisykles ir procedūras, kurios draudžia neteisėtą ar neetišką 

elgesį. Teikiant Paslaugas, Deloitte Legal įsipareigoja nesiūlyti, 

neprižadėti ir nesuteikti finansinės ar kitokios naudos kitam 

asmeniui, skatinant tą asmenį netinkamai elgtis ar 

apdovanojant asmenį už netinkamą elgesį, siekiant Klientui ar 

Susijusiems asmenims naudos, jei tai daroma pažeidžiant 

taikytinus įstatymus. 

43. Sutartis gali būti nutraukta prieš 30 dienų įspėjus kitą šalį 

raštu, taip pat Sutartis gali būti nutraukta ir kitais šiose 

sąlygose nustatytais pagrindais ir tvarka. 30 dienų terminas 

netaikomas nutraukiant Sutartį dėl interesų konflikto ir kitais 

šiose sąlygose numatytais pagrindais. 

https://www2.deloitte.com/ce/en/pages/about-deloitte/articles/deloitte-ce-privacy-statement-for-clients.html
https://www2.deloitte.com/ce/en/pages/about-deloitte/articles/deloitte-ce-privacy-statement-for-clients.html
https://www2.deloitte.com/ce/en/pages/about-deloitte/articles/deloitte-ce-privacy-statement-for-clients.html
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44. Siekdama užtikrinti savo vykdomos veiklos atitiktį pinigų 

plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos teisės aktams, 

Deloitte Legal turi teisę bet kuriuo metu nedelsiant nutraukti 

šią Sutartį. Taip pat Deloitte Legal turi teisę reikalauti iš Kliento 

informacijos apie Kliento vykdomą ūkinę veiklą, įrodymų, 

patvirtinančių Kliento ar asmenų, atstovaujančių Klientą ar 

veikiančių jo vardu, tapatybę ar kitų duomenų, kurie leistų 

Deloitte Legal įvertinti, ar jai yra leidžiama sudaryti Sutartį 

(akceptuoti Nurodymą) pagal minėtus teisės aktus, o jei 

Sutartis sudaryta, ar Deloitte Legal neprivalo Sutarties 

nutraukti. 

45. Deloitte Legal turi teisę nedelsiant nutraukti Sutartį ar 

Nurodymo vykdymą visa apimtimi arba iš dalies, pranešdama 

apie tai Klientui, jei Deloitte Legal nustato, kad (i) valstybės, 

institucija, teismai, profesinė asociacija arba kitas privalomas 

taisykles galintis priimti subjektas yra priėmęs naują ar 

pakeitęs esamą įstatymą, taisyklę, kitą teisės aktą, aiškinimą 

ar sprendimą ir dėl to vykdydama bet kurią Sutarties dalį 

Deloitte Legal veiktų neteisėtai ar kitu įstatymams 

prieštaraujančiu būdu arba pažeisdama audito įmonės 

(Deloitte Įmonių) nepriklausomumo reikalavimus ar profesines 

taisykles; arba (ii) aplinkybės pasikeičia (i. a. Kliento ar 

Susijusio asmens savininkų pasikeitimu) taip, kad teikdamas 

paslaugas (vykdydamas Nurodymą) Deloitte Legal veiktų 

neteisėtai ar kitu įstatymams prieštaraujančiu būdu arba 

pažeisdama audito įmonės (Deloitte Įmonių) nepriklausomumo 

reikalavimus ar profesines taisykles; arba (iii) Kliento 

kreditoriai kreipiasi į teismą dėl skolų iš Kliento priteisimo, ir 

(ar) Klientas tampa nemokus, ir (ar) jo atžvilgiu yra 

inicijuojamas bankroto, likvidavimo ar panašaus pobūdžio 

procesas. 

46. Deloitte Legal gali sustabdyti Kliento Nurodymo vykdymą, 

pranešdamas apie tai Klientui raštu ar elektroniniu paštu prieš 

24 valandas, jei Klientas laiku nevykdo piniginių prievolių 

Deloitte Legal arba Klientas nevykdo įsipareigojimų, susijusių 

su bendradarbiavimu ar informacijos Deloitte Legal teikimu. 

47. Klientas turi teisę sustabdyti  Sutarties vykdymą bet kada 

informavęs apie tai Deloitte Legal žodžiu ir patvirtindamas tai 

raštu ar elektroniniu paštu 

48.  Nutraukiant (ar sustabdant) Sutartį ar bet kurį Nurodymo 

vykdymą dėl bet kokios priežasties, Klientas turi sumokėti 

Deloitte Legal už suteiktas Paslaugas ir atlyginti išlaidas, 

patirtas iki nutraukimo (sustabdymo) dienos imtinai, remiantis 

Sutarties sąlygomis, jei šiose Sąlygose nenumatyta kitaip. 

49. Jei šalys susitarė dėl fiksuotos paslaugų kainos ar sėkmės 

mokesčio, Sutarties ar Nurodymo vykdymo nutraukimas bet 

kuriuo metu, nepanaikina Kliento pareigos sumokėti visą 

fiksuotą paslaugų kainą ar sėkmės mokestį (sėkmės mokestis 

sumokamas įvykus jį apibrėžiančioms aplinkybėms). 

50. Sutartis pasibaigia, jei Klientas nepateikia Nurodymų Deloitte 

Legal ilgiau kaip 90 dienų iš eilės. Jei toks Nurodymas 

pateikiamas praėjus šiame punkte nurodytam terminui, ir jis 

yra priimamas vykdyti, yra laikoma, kad Sutarties galiojimas 

yra atnaujintas. 

51. Šalys įsipareigoja neperduoti ir (ar) neperleisti trečiajam 

asmeniui iš šios Sutarties kilusių teisių, pareigų ir (ar) 

reikalavimų be išankstinio rašytinio kitos šalies sutikimo. Šio 

punkto nuostatos netaikomos Kliento tinkamai neįvykdytų 

piniginių prievolių atžvilgiu. 

52. Šalys susitaria, kad bet koks ginčas ir (ar) reikalavimas, 

kylantis iš Sutarties ar susijęs su ja, ar kylantis iš Sutarties 

pažeidimo, nutraukimo ar negaliojimo, bus sprendžiamas 

tarpusavio susitarimu, o nepasiekus susitarimo – Vilniaus 

komercinio arbitražo teisme pagal Vilniaus komercinio 

arbitražo teismo arbitražo procedūros reglamentą. Tuo atveju, 

jeigu ginčo suma neviršija 30 000 EUR, arbitražo teismas bus 

sudaromas iš vieno arbitro, o kitais atvejais – iš trijų arbitrų. 

Arbitražiniame procese bus vartojama lietuvių kalba. 

Arbitražinio teismo posėdžiai vyks Vilniuje. Tuo atveju, kai 

teisės aktai imperatyviai nustato, kad ginčas negali būti 

nagrinėjamas arbitražo teisme, jis nagrinėjamas 

kompetentingame Vilniaus miesto teisme. 

53. Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Sutarties 

sudarymo vieta yra Deloitte Legal buveinė. Esant 

prieštaravimų tarp Sutartyje nustatytų Specialiųjų paslaugų 

teikimo sąlygų ir šių Sąlygų, turi būti taikomos Sutartyje 

nustatytos Specialiosios paslaugų teikimo sąlygos.  

54. Ši Sutartis taikoma taip pat ir iki jos sudarymo atsiradusiems 

Kliento ir Deloitte Legal santykiams. Klientui su Deloitte Legal 

sudarius keletą Sutarčių dėl Paslaugų teikimo, galioja vėliausiai 

pasirašytos Sutarties sąlygos, taip pat ir pradėtų vykdyti pagal 

anksčiau sudarytą sutartį dėl Paslaugų teikimo, Nurodymų 

atžvilgiu. 

55. Jei vykdant Kliento Nurodymą yra pasitelkiamas „Deloitte 

Legal“ Zvērinātu advokātu birojs (Grēdu 4a, LV-1019 Ryga, 

Latvija) ir (ar) „Deloitte Legal“ Advokaadibüroo OÜ 

(Roosikrantsi 2, 10119 Talinas, Estija) personalas, Šalys 

susitaria, kad Sutarties šalimis yra ir (ar) „Deloitte Legal“ 

Zvērinātu advokātu birojs ir „Deloitte Legal“ Advokaadibüroo 

OÜ. Prievolės vykdant Sutartį ir atsakomybė nėra solidari bei 

kiekviena šalis atsako už jai tenkančią Nurodymo vykdymo 

dalį. Ši sąlyga netaikoma, jei Deloitte Legal raštu nurodo, kad 

Zvērinātu advokātu birojs (Latvijos) ir Advokaadibüroo OÜ 

(Estijos) kontoros vykdys Nurodymą kaip Subtiekėjai. Tokiu 

atveju Deloitte Legal lieka atsakinga už šių advokatų kontorų 

paslaugų suteikimą. 

56. Šios Sąlygos įsigalioja nuo 2019 m. birželio 1 d. Deloitte Legal, 

informavusi apie tai Klientą, turi teisę vienašališkai pakeisti 

šias Sąlygas ir pakeistos Sąlygos bus taikomos visiems Kliento 

Nurodymams. Bet kokio naujo Nurodymo davimas iš Kliento 

pusės po to, kai jis buvo informuotas apie pakeistas Sąlygas, 

laikomas patvirtinimu apie susipažinimą ir sutikimu su 

pakeitimais. Jei Klientas nesutinka su pakeitimais, pradėti 

vykdyti Nurodymai yra vykdomi pagal Nurodymo akceptavimo 

metu galiojusias sąlygas, o nauji Kliento Nurodymai turi būti 

pripažįstami nepriimtais Deloitte Legal išskyrus atvejus, kai 

Klientas ir Deloitte Legal susitaria kitaip. Jei Klientas nesutinka 

su Sąlygų pakeitimais, jis taip pat turi vienašališką teisę 

nutraukti Sutartį. 


