
                PATVIRTINTA 
VšĮ Marijampolės kolegija 
direktoriaus  

                2013 m. lapkričio 18 d. 
                įsakymu Nr. 1V - 316 

 
 

VšĮ MARIJAMPOLĖS KOLEGIJA VARDU SUDAROMŲ SUTARČIŲ RENGIMO, 
DERINIMO, PASIRAŠYMO, REGISTRAVIMO IR VYKDYMO KONTROLĖS TVARKOS 

APRAŠAS 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. VšĮ Marijampolės kolegija (toliau – „Kolegija“) vardu sudaromų sutarčių rengimo, 
derinimo, pasirašymo, registravimo ir vykdymo kontrolės tvarkos aprašas (toliau – „Aprašas“) 
reglamentuoja Kolegijos vardu raštu sudaromų sutarčių ir susitarimų (toliau – „sutartys“), kurių 
viena iš šalių yra Kolegija, rengimo, derinimo, pasirašymo, registravimo bei vykdymo kontrolės ir 
saugojimo tvarką.  

2. Šiuo Aprašu vadovaujamasi sudarant/pasirašant visų kategorijų sutartis, kurių viena iš 
šalių yra Kolegija, susitarimus, įskaitant, bet neapsiribojant: 

2.1. prekių, paslaugų, darbų pirkimo sutartys; 
2.2. prekių, paslaugų, darbų pardavimo sutartys; 
2.3. bendradarbiavimo, projektų įgyvendinimo sutartys; 
2.4. kitos sutartys. 
3. Šis Aprašas netaikomas Kolegijoje sudaromoms darbo santykius reguliuojančioms darbo 

sutartims. 
 

II. BENDRIEJI SUTARČIŲ REIKALAVIMAI 
 

4. Sutartis yra dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius 
teisinius santykius, kai vienas ar keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam 
tikrus veiksmus (ar susilaikyti nuo tam tikrų veiksmų atlikimo), o pastarieji įgyja reikalavimo teisę. 

5. Kolegijos vardu sudaromos sutartys turi atitikti Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso, 
Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) ir kitų 
įstatymų bei teisės aktų nuostatas, reglamentuojančias sutarčių sudarymą, vykdymą, galiojimą.  

6. Atlikdama visus prekių, paslaugų (įskaitant ir autorių teikiamas paslaugas), darbų 
pirkimus ir sudarydama prekių, paslaugų ir darbų pirkimo sutartis, Kolegija vadovaujasi Viešųjų 
pirkimų įstatymu, Kolegijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių (toliau – Taisyklės) aktualia 
redakcija ir kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais. 

7. Atskirų kategorijų sutarčių (pvz. autorinės sutartys; sutartys, sudaromos su studentais dėl 
studijų (ne)finansavimo ir kt.) specialieji reikalavimai gali būti nustatyti ir kituose Lietuvos 
Respublikos ar Kolegijos teisės aktuose. 

8. Sutartys sudaromos lietuvių kalba, jos turi būti rašytinės formos.  
9. Sutartis laikoma sudaryta, kada sutartį sudarančios šalys tarpusavyje susitarė dėl visų 

sutarties sąlygų ir ją pasirašė tinkamai įgalioti šalių atstovai. 
 

III. SUTARČIŲ RENGIMAS IR DERINIMAS 
 

10. Sutarties projektą, jei Kolegijos direktorius nenumato kitaip, gali rengti: 



  

10.1. atitinkami Kolegijos struktūriniai padaliniai, jų vadovai ar įgalioti asmenys jų 
funkcijoms ir kompetencijai priskirtais klausimais; 

10.2. viešųjų pirkimų organizatoriai, paskirti Kolegijos direktoriaus įsakymu, ar Kolegijos 
direktoriaus įsakymu sudaryta viešųjų pirkimų komisija, viešųjų pirkimų specialistas viešųjų  
pirkimų srityje; 

10.3. už atskirų Kolegijos vykdomų projektų administravimo įgyvendinimą atsakingi 
asmenys; 

10.4. Kolegijos Studijų skyrius dėl sutarčių su studentais; 
10.5. Tobulinimosi studijų centras dėl mokymo paslaugų pardavimo sutarčių; 
10.6. Kolegijos katedrų metodininkės dėl studentų praktikos sutarčių; 
10.7. kiti sutarties projekto rengėjai. 
11. Metodinę konsultacinę pagalbą rengiant sutartis ir jų projektus teikia Kolegijos 

teisininkas.  
12. Sutartis sudaro punktai ir papunkčiai. Punktai žymimi arabiškais skaitmenimis ir 

numeruojami iš eilės. Punktų papunkčiai žymimi arabiškais skaitmenimis ir turi pradinį punkto ir 
savo eilės skaitmenį. Visos sutarties punktų numeracija yra ištisinė. 

13. Sutartis gali turėti priedus. Sutarties priedas yra atskirai įforminta jos turinio sudedamoji 
dalis. Jei sutartis turi daugiau negu vieną priedą, jie numeruojami iš eilės. Priedai įforminami 
atskirame popieriaus lape ir turi šiuos rekvizitus: priedo žymą, pavadinimą, tekstą (lentelę, grafiką, 
dokumento formą ir kt.). Priedo žyma rašoma sutarties priedo viršutinės paraštės dešinėje pusėje. 
Žymą sudaro: sutarties, kuriai priklauso priedas, pavadinimas, priedo eilės numeris ir žodis 
„priedas“. Priedo pavadinimas rašomas po priedo žyma. Prieduose teksto pabaiga žymima 
horizontaliu brūkšniu, kuris brėžiamas po tekstu (lentele, grafiku ir kt.), ties jo viduriu. 

14. Rengiama tiek sutarties ir jos priedų egzempliorių, kiek yra sutarties šalių. 
15. Sutarties projekto rengėjai, nurodyti šio Aprašo 10 punkte, Kolegijos direktoriui ar jo 

įgaliotam asmeniui teikiamą pasirašyti parengtą sutarties projektą vizuoja ir jį privalo derinti su: 
15.1. struktūrinio padalinio, parengusio sutartį ar jos projektą jo funkcijoms ir kompetencijai 

priskirtais klausimais, vadovu ar kitu to struktūrinio padalinio atsakingu asmeniu;  
15.2. finansų ir apskaitos skyriumi (vyriausiąja buhaltere arba ją vaduojančiu buhalteriu). 

Tokiu būdu siekiama užtikrinti išankstinę finansų ir turto  kontrolę, planuojamų lėšų atitikimą 
sąmatai ir pan.; 

15.3. Kolegijos teisininku. Tokiu būdu siekiama užtikrinti, kad sutartis atitinka juridinę 
techniką ir sutartinę teisę. 

16. Visos pirkimo sutartys turi būti derinamos su viešųjų pirkimų specialistu ir/ar asmeniu 
atsakingu už viešuosius pirkimus. Tokiu būdu siekiama užtikrinti viešųjų  pirkimų sutarčių projektų 
atitiktį viešojo pirkimo sąlygoms, pirkimo dokumentų ir Viešųjų pirkimų įstatymo bei kitų 
viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams. 

17. Derinimas yra nereikalingas Kolegijos veikloje naudojamoms valstybės, savivaldybių 
institucijų ar Kolegijos vidaus teisės aktais patvirtintoms pavyzdinėms sutarčių formoms 
(pavyzdinės sutartys: studentų praktikos atlikimo sutartys, Kolegijos ir studento, studijuojančio 
valstybės nefinansuojamose (finansuojamose) studijų vietoje sutartys ir kitos tipinės Kolegijos 
vidaus teisės aktu patvirtintos sutarčių formos). 

18. Sutarties projekto rengėjas, parengęs sutarties projektą, pasirašo ant kiekvieno sutarties 
projekto lapo to egzemplioriaus, kuris paliekamas saugoti teisės aktų nustatyta tvarka Kolegijoje, o 
paskutiniame sutarties projekto lape pasirašo ir prirašo žymą ,,Rengėjas“, savo pareigas, vardą ir 
pavardę. 

19. Kiekvienas sutarties projektas derinamas atsakingiems asmenims pasirašant ant 
kiekvieno sutarties projekto lapo to egzemplioriaus, kuris paliekamas saugoti teisės aktų nustatyta 
tvarka Kolegijoje. Paskutiniame sutarties projekto lape asmenys, derinantys sutarties projektą, 
pasirašo, nurodo žymą ,,Suderinta“, savo pareigas, vardą ir pavardę. 



  

20. Sutarties projekto priedus vizuoja tik sutarties projekto rengėjas.  
21. Jei sutarties projektas suderinamas be pastabų, jis teikiamas pasirašyti turinčiam tą teisę 

subjektui. Tuo atveju, kai sutarties projekto derinimo metu yra pastabų, jos surašomos ant sutarties 
projekto. Jei pastabų apimtis didelė, jos gali būti pateikiamos atskirame lape apie tai parašant 
sutarties projekte. Sutarties projekto rengėjas, įvertinęs pateiktas pastabas, jei reikia, pataisęs 
sutarties projektą pagal pareikštas pastabas, pateikia pataisytą sutarties projektą pakartotiniam 
derinimui.  

22. Jei sutarties projektą parengia kita šalis, su kuria bus pasirašoma sutartis, toks sutarties 
projektas taip pat turi būti suderintas, pasirašytas, sutartis saugoma ir vykdoma šio Aprašo nustatyta 
tvarka. 

23. Už teisingų duomenų įrašymą sutartyje atsakingas sutarties projekto rengėjas. Sutarties 
projekto rengėjas, prieš teikdamas sutartis pasirašymui, patikrina sutarties šalies teisinį statusą (ar 
juridinis asmuo nėra bankrutuojantis, restruktūrizuojamas, likviduojamas ir kt.). Tokiems faktams 
pasitvirtinus, sutarties projekto rengėjas apie sutarties šalies teisinį statusą pažymi vizuodamas 
sutartį.  

IV. SUTARČIŲ PASIRAŠYMAS IR REGISTRAVIMAS 
 

24. Sutartis ir jų priedus pasirašo Kolegijos direktorius arba jo įgaliotas kitas asmuo. 
Pasirašydamas sutartį, Kolegijos direktorius arba jo įgaliotas kitas asmuo sutarties paskutiniame 
lape arba sutarties paskutinio lapo antroje pusėje nurodo pareigas ir pavardę asmens, atsakingo už 
sutarties vykdymo kontrolę.  

25. Sutartis pasirašoma tik nustatyta tvarka ją visiškai suderinus, kai ant vieno iš sutarties 
egzempliorių kiekvieno lapo yra visų, turinčių suderinti sutarties projektą, asmenų parašai ir nėra 
įrašytų pastabų. 

26. Kolegijos antspaudas uždedamas ties žyma „A.V.“ prie Kolegijos atstovo, pasirašančio 
sutartį, parašo. 

27. Pasirašoma tiek sutarties ir jos priedų egzempliorių, kiek yra sutarties šalių.  
28. Taisymai ir braukymai sutartyje neleidžiami, išimtiniais atvejais tai turi būti aptarta 

(pasirašyta) abiejų sutarties šalių. 
29. Kolegijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens pasirašytas sutartis registruoja ir jų 

originalus saugo Kolegijos administracijos skyrius – raštinė, išskyrus sutartis, sudaromas su 
studentais dėl studijų, kurios saugomos Kolegijos studijų skyriuje, ir studentų praktikos sutartis, 
kurias registruoja Kolegijos katedrų metodininkės ir tokios sutartys saugomos katedrose. Sutartis 
neregistruojama, jeigu sutarties paskutiniame lape arba sutarties paskutinio lapo antroje pusėje nėra 
nurodytos pareigos ir pavardė asmens, atsakingo už sutarties vykdymo kontrolę. 

30. Kolegijos Sutarčių registracijos numerį sudaro: 
30.1. simbolis „Nr.“; 
30.2. atitinkamas identifikavimo žymuo: 
30.2.1. „DPS1“ – pirkimo sutartys; 
30.2.2. „DPS2“ – pardavimo sutartys; 
30.2.3. „BS“ - autorinės sutartys; 
30.2.4. „DSF“ – su studentais sudaromos finansuojamų studijų sutartys; 
30.2.5. „DSN“ – su studentais sudaromos nefinansuojamų studijų sutartys; 
30.2.6. „VS“ – su Verslo ir technologijų fakulteto studentais sudaromos praktikos atlikimo 

sutartys; 
30.2.7. „ES“ – su Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto studentais sudaromos praktikos 

atlikimo sutartys; 
30.3. bylos, į kurią segama sutartis, indeksas; 
30.4. skaitmeninis sutarčių registracijos eilės numeris. 



  

31. Sutarčių kopijos įteikiamos Kolegijos finansų ir apskaitos skyriui, jei Kolegijos vadovas 
nenurodo kitaip. 

32. Struktūrinis padalinys ar darbuotojas, inicijavęs sutarties sudarymą ir parengęs jos 
projektą, vieną pasirašytos ir užregistruotos sutarties egzempliorių perduoda Kolegijos raštinės 
vedėjai išsiųsti (įteikti) kitai šaliai, o Kolegijai lieka tas pasirašytos sutarties egzempliorius, ant 
kurio kiekvieno lapo yra rengėjo ir visų asmenų, turinčių suderinti sutarties projektą pagal šį 
Aprašą, parašai. 

33. Už Kolegijos sudarytų sutarčių, išskyrus atvejus, nurodytus Aprašo 29 punkte, 
registravimą, originalų saugojimą, kopijų įteikimą atsako Kolegijos raštinė.  

34.  Pasirašytos sutartys saugomos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Sutarčių 
registracijos žurnalai ir sutartys perduodami į archyvą ir saugomi teisės aktų nustatyta tvarka ir 
terminais. 

V. SUTARČIŲ VYKDYMO KONTROLĖ 
 

35. Kolegijos ir kitos sutarties šalies įsipareigojimų vykdymo, pristatymo (atlikimo, teikimo) 
terminų laikymosi koordinavimą (organizavimą), taip pat prekių, paslaugų ir darbų atitikties 
sutartyse numatytiems kokybiniams, kiekybiniams ir kitiems reikalavimams stebėseną pavedama 
atlikti ir vykdyti už sutarčių vykdymo kontrolę atsakingiems asmenims, kurie nurodomi sutarties 
paskutiniame lape arba sutarties paskutinio lapo antroje pusėje, nurodant pareigas ir pavardę. 
Pagrindas nurodyti asmenį yra šio Aprašo 10 punkte nurodyti sutarties projekto rengėjai.  

36. Sutarčių finansinės dalies vykdymą kontroliuoja Kolegijos finansų ir apskaitos skyrius. 
Atsižvelgiant į sutarties apimtį, Kolegijos direktoriaus įsakymu gali būti sudaryta sutarties vykdymo 
priežiūros komisija. 

37. Paslaugų, turinčių materialią išraiškos formą, suteikimo, prekių pristatymo ar darbų 
atlikimo faktas ir turinys yra grindžiamas priėmimo-perdavimo aktu arba, kai priėmimo-perdavimo 
aktai nerašomi, sąskaitomis faktūromis. 

38. Pagal sutartis priimamų prekių, paslaugų ar darbų priėmimo-perdavimo aktus, o kai 
pagal sutarties nuostatas tokie priėmimo-perdavimo aktai nerašomi – sąskaitas faktūras, pasirašo 
sutarčių vykdymą kontroliavę Kolegijos nurodyti darbuotojai ar kiti Kolegijos direktoriaus paskirti 
asmenys. 

39. Asmenys, kontroliuojantys sutarčių vykdymą, prieš pasirašydami priėmimo-perdavimo 
aktą arba sąskaitas faktūras, privalo įsitikinti, kad pirkimo objektas, jo techniniai, funkciniai, 
kiekybiniai, kokybės reikalavimai atitinka sutartyje nustatytas sąlygas, nepažeisti prievolių 
užtikrinimo terminai, kitos pirkimo sutartyje nustatytos sąlygos ir prievolės yra įvykdytos tinkamai. 

40. Jei sutarties vykdymą kontroliuojantis asmuo neturi pretenzijų dėl Kolegijai pristatytų 
prekių, suteiktų paslaugų ar atliktų darbų, pasirašo priėmimo-perdavimo aktą arba sąskaitą faktūrą. 

41. Jei sutarties vykdymą kontroliuojantis asmuo nustato, kad pirkimo objektas ar jo 
techniniai, funkciniai, kiekybiniai, kokybės reikalavimai neatitinka pirkimo sutartyje nustatytų 
sąlygų, priėmimo-perdavimo akto arba atskirais atvejais sąskaitos faktūros nepasirašo ir turi 
reikalauti iš kitos sutarties šalies tinkamo prievolių įvykdymo. 

42. Subjektai, kontroliuojantys sutarčių vykdymą, privalo pranešti Kolegijos vadovui apie 
sutartyje nustatytų įsipareigojimų nevykdydymą, jų vykdymo nesklandumus ir problemas. 

43. Pretenzijas kitai sutarties šaliai dėl sutarčių nevykdymo arba netinkamo vykdymo rengia 
asmenys, atsakingi už sutarčių vykdymo kontrolę. Parengtos pretenzijos derinamos su Kolegijos 
teisininku bei Kolegijos finansų ir apskaitos skyriumi.Apmokėjimą pagal sutartis vykdo ir 
apmokėjimo terminus kontroliuoja Kolegijos finansų ir apskaitos skyrius. 

44. Atsakingų už sutarčių vykdymo kontrolę darbuotojų pasirašyti prekių,  paslaugų, darbų 
priėmimo-perdavimo aktai su sąskaitomis faktūromis, o kai tokie priėmimo-perdavimo aktai 
nerašomi – tik sąskaitos faktūros,  apmokėjimui ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po jų 
pasirašymo dienos perduodami Kolegijos finansų ir apskaitos skyriui. 



  

45. Sutarčių vykdymo kontrolė pasibaigia: 
45.1. pasibaigus sutarties terminui;  
45.2. įvykdžius sutartinius įsipareigojirnus; 
45.3. šalims pasirašius susitarimą nutraukti sutartį tarpusavio sutarimu;  
45.4. gavus teismo sprendimą dėl sutarties privalomo nutraukimo;  
45.5. kitais teisės aktuose numatytais atvejais. 

 
 
 
 

VI. SUTARČIŲ RENGIMAS IR REGISTRAVIMAS ELEKTRONINĖSE KOLEGIJOS 
DUOMENŲ VALDYMO SISTEMOSE 

 
46. Kolegijos sutarčių rengimui, derinimui, pasirašymui, registravimui ir saugojimui, kai šie 

procesai vyksta Kolegijos duomenų valdymo sistemoje, yra taikoma Kolegijos duomenų valdymo 
sistemos naudojimosi tvarka, kurios principai turi išlikti tie patys. 

 
VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
47. Nepasirašytų, nepatvirtintų ir (ar) neįregistruotų sutarčių perduoti vykdyti draudžiama.  
48. Draudžiama prisiimti įsipareigojimus, pradėti vykdyti sutartį ar sutartinius santykius, tol, 

kol šiame Apraše nustatyta tvarka nesuderinta, nepasirašyta ar neįregistruota sutartis. 
49. Sutarčių papildymai arba pakeitimai rengiami, derinami, pasirašomi, registruojami ta 

pačia tvarka, kaip ir pagrindinė sutartis. 
50. Kolegijos darbuotojai už Kolegijos vardu sudaromų sutarčių rengimo, derinimo,  

registravimo ir vykdymo kontrolės tvarkos pažeidimus atsako Lietuvos Respublikos įstatymų 
nustatyta tvarka. 

51. Jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktai nustato kitokią tam tikrų sutarčių rūšių sudarymo 
ir tvirtinimo tvarką, taikoma tų teisės aktų nustatyta tvarka. 

52. Ginčai dėl sutarties turinio aiškinimo, sutarties taikymo sprendžiami šalių susitarimu 
arba teisme. 

53. Šis Aprašas yra galiojantis Kolegijos vidaus teisės aktas, kurio nuostatos yra privalomos 
Kolegijos darbuotojams. 

54. Šis Aprašas gali būti keičiamas ar papildomas Kolegijos direktoriaus įsakymu.  
 
 

__________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(pvz. Paslaugų teikimo sutarties Nr. ____ 

      1 priedas) 

 

 
 

Priedo pavadinimas 

 

 
 

Tekstas (lentelė, grafikas, dokumento forma ir kt)  
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................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
 
 
 
(Teksto pabaiga) 

___________________________________ 
 


