VILNIAUS PATAISOS NAMŲ
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ VARDU SUDAROMŲ SUTARČIŲ RENGIMO,
DERINIMO, PASIRAŠYMO, REGISTRAVIMO IR VYKDYMO KONTROLĖS TVARKOS
APRAŠO PATVIRTINIMO
2021 m. lapkričio
Vilnius

d. Nr.

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų planavimo, organizavimo ir vykdymo taisyklėmis,
patvirtintomis Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
direktoriaus 2021-09-06 įsakymu Nr. V-285 „Dėl viešųjų pirkimų planavimo, organizavimo ir
vykdymo tvarkos taisyklių patvirtinimo“ bei įgyvendinant Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos 2021-08-27 rašte Nr. (5.10)7R-4651 suformuluotą rekomendaciją nustatyti pakankamas
vidaus kontrolės priemones, užtikrinančias tinkamą įsipareigojimų vykdymą i racionalų valstybės
biudžeto lėšų naudojimą,
1.
T v i r t i n u pridedamą Vilniaus pataisos namų vardu sudaromų sutarčių rengimo,
derinimo, pasirašymo, registravimo ir vykdymo kontrolės tvarkos aprašą.
2.
P r i p a ž į s t u netekusiu galios Vilniaus pataisos namų direktoriaus 2020-10-22
įsakymą Nr. 3-228 „Dėl Vilniaus pataisos namų vardu sudaromų sutarčių rengimo, derinimo,
pasirašymo, registravimo ir vykdymo kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“.
3.
P a v e d u Veiklos organizavimo skyriui:
3.1. dokumentu valdymo sistemos priemonėmis supažindinti su šiuo įsakymu direktoriaus
pavaduotojus Romą Ostanavičių ir Haliną Žukovską, direktoriaus patarėją Martą Gavrilovienę bei
įstaigos struktūrinių padalinių vadovus;
3.2. paskelbti šį įsakymą Vilniaus pataisos namų interneto svetainėje.
Direktorius

Viktoras Davidenko

PATVIRTINTA
Vilniaus pataisos namų
direktoriaus
2021 m. lapkričio d.
įsakymu Nr.
VILNIAUS PATAISOS NAMŲ VARDU SUDAROMŲ SUTARČIŲ RENGIMO,
DERINIMO, PASIRAŠYMO, REGISTRAVIMO IR VYKDYMO KONTROLĖS TVARKOS
APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vilniaus pataisos namų (toliau – Vilniaus PN) vardu sudaromų sutarčių rengimo,
derinimo, pasirašymo, registravimo ir vykdymo kontrolės tvarkos aprašas (toliau – Aprašas)
reglamentuoja raštu sudaromų sutarčių ir susitarimų (toliau – sutartys), kurių viena iš šalių yra
Vilniaus PN, rengimo, derinimo, pasirašymo, registravimo ir vykdymo kontrolę bei saugojimo
tvarką.
2. Aprašu vadovaujamasi sudarant, rengiant, derinant, pasirašant, registruojant ir vykdant
visų rūšių Vilniaus PN vardu sudaromas sutartis, įskaitant, bet neapsiribojant:
2.1. prekių, paslaugų, darbų pirkimo sutartis;
2.2. bendradarbiavimo, projektų įgyvendinimo sutartis;
2.3. asmens duomenų teikimo sutartis;
2.4. kitas sutartis.
3. Aprašas netaikomas Vilniaus PN sudaromoms darbo santykius reguliuojančioms
sutartims.
II SKYRIUS
BENDRIEJI SUTARČIŲ REIKALAVIMAI
4. Vilniaus PN vardu sudaromos sutartys turi atitikti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
(toliau – CK), Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas),
ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių sutarčių sudarymą, vykdymą, galiojimą, nuostatas.
5. Atliekant visus prekių, paslaugų, darbų pirkimus bei sudarant prekių, paslaugų ir darbų
pirkimo sutartis, vadovaujamasi Viešųjų pirkimų įstatymu ir kitais viešuosius pirkimus
reglamentuojančiais teisės aktais.
6. Atskirų rūšių sutarčių specialieji reikalavimai gali būti nustatyti ir kituose Lietuvos
Respublikos įstatymuose ar kituose teisės aktuose.
7. Sutartis sudaroma raštu lietuvių kalba.
8. Sutartis laikoma sudaryta, kai sutarties šalys tarpusavyje susitarė dėl visų sutarties sąlygų
ir sutartį pasirašė tinkamai įgalioti šalių atstovai.
III SKYRIUS
SUTARČIŲ PROJEKTŲ RENGIMAS IR DERINIMAS
9. Sutarties projektą, jei Vilniaus PN direktoriaus įsakymu nėra nustatyta kitaip, rengia:
9.1. atitinkami Vilniaus PN struktūriniai padaliniai, jų vadovai ar atsakingi darbuotojai jų
funkcijoms ir kompetencijai priskirtais klausimais;
9.2. viešųjų pirkimų iniciatoriai;
9.3. už atskirų Vilniaus PN vykdomų projektų administravimą atsakingi asmenys.

10. Metodinę konsultacinę pagalbą rengiant sutarčių projektus pagal kompetenciją teikia
Vilniaus PN darbuotojai, atsakingi už teisinį atstovavimą ir (arba) viešuosius pirkimus.
11.Sutarties struktūrą sudaro punktai ir papunkčiai. Punktai žymim arabiškais skaitmenimis
ir numeruojami iš eilės. Punktų papunkčiai žymimi arabiškais skaitmenimis ir turi pradinį punkto ir
savo eilės skaitmenį.
12. Sutartis gali turėti priedų. Sutarties priedas yra atskirai įforminta jos turinio sudedamoji
dalis. Jei sutartis turi daugiau, nei vieną priedą, šie priedai numeruojami iš eilės. Priedas
įforminamas atskirame popieriaus lape ir turi šiuos rekvizitus: priedo žymą, pavadinimą, tekstą
(lentelę, grafiką, sąrašą, tvirtinamo dokumento formą ar kt.). Priedo žyma rašoma sutarties priedo
pradžioje dešinėje pusėje. Žymą sudaro: sutarties, kuriai priklauso priedas, data, pavadinimas,
registracijos numeris, priedo eilės numeris ir žodis „priedas“, kuris kartu su eilės numeriu rašomas
iš naujos eilutės. Priedo pavadinimas rašomas po priedo žyma. Priedo, jei jis nėra dokumento
forma, teksto pabaiga žymima horizontaliu brūkšniu, kuris brėžiamas po priedo tekstu, ties jo
viduriu.
13. Rengiama tiek sutarties ir jos priedų egzempliorių, kiek yra sutarties šalių.
14. Sutarties projekto rengėjai, nurodyti Aprašo 9 punkte, teikdami Vilniaus PN direktoriui
ar jo įgaliotam asmeniui pasirašyti parengtą sutarties projektą, šį projektą vizuoja ir suderina su:
14.1. struktūrinio padalinio, inicijavusio sutarties sudarymą, vadovu;
14.2.Turto valdymo skyriaus (toliau – TVS) darbuotoju, atsakingu už buhalterinę apskaitą.
Tokiu būdu siekiama užtikrinti tinkamą finansų ir turto kontrolę, planuojamų lėšų atitiktį sąmatai ir
pan.;
14.3. Veiklos organizavimo skyriaus (toliau – VOS) darbuotoju, atsakingu už teisinį
atstovavimą. Tokiu būdu siekiama užtikrinti, kad sutartis ir jos nuostatos atitiktų teisės aktų ir
juridinės technikos reikalavimus;
14.4. viešojo pirkimo organizatoriumi, ar viešojo pirkimo komisijos pirmininku, jei viešąjį
pirkimą atlieka viešojo pirkimo komisija. Tokiu būdu siekiama užtikrinti, kad viešųjų pirkimų
sutarčių projektai atitiktų Viešųjų pirkimo įstatymo ir kitų viešuosius pirkimus reglamentuojančių
teisės aktų reikalavimus, viešojo pirkimo sąlygas ir pirkimo dokumentus.
15. Sutarties projekte numačius avanso sąlygas:
15.1. Tiekėjas (rangovas), norėdamas gauti avansą, kreipdamasis dėl avanso išmokėjimo,
kartu su išankstinio mokėjimo sąskaita, Vilniaus PN turi pateikti avanso užtikrinimą ne mažesnei
kaip prašomo avanso dydžio sumai – banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimą (kartu su
pasiūlymo laidavimo draudimo raštu turi būti pateiktas laidavimo draudimo liudijimas (polisas) su
nuoroda į taisykles, kurių pagrindu buvo nustatytos draudimo sąlygos bei mokestinio pavedimo,
patvirtinančio draudimo polise nurodytos draudimo įmokos apmokėjimą, kopija).
15.2. avanso suma neturi viršyti 50 proc. metinės sutarties vertės, kuri apskaičiuojama
bendrą sutarties vertę padalinus iš sutarties galiojimo termino mėnesiais ir padauginus iš 12. Jei
sutartis galioja trumpiau, nei 12 mėnesių, avanso suma negali viršyti 30 proc. tokios sutarties vertės.
15.3. avanso mokėjimas gali būti atliktas tik tiekėjams (rangovams), pateikusiems tinkamai
įformintą, atitinkančią Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, garanto (laiduotojo)
besąlygišką ir neatšaukiamą sutarties sąlygų įvykdymo garantiją (laidavimą). Garanto (laiduotojo)
įsipareigojime negali būti nurodyta, kad garantas (laiduotojas) atsako tik už tiesioginių nuostolių
atlyginimą.
15.4. viešųjų pirkimų sutartyje nustatyto galimo avanso mokėjimo vykdymas atliekamas, kai
TVS vadovas arba įgaliotas darbuotojas patvirtina, kad įstaiga neturi neįvykdytų sutartinių
įsipareigojimų (piniginių prievolių) tretiesiems asmenims, kurių mokėjimo terminas yra suėjęs.
15.5. Šio punkto 15.1 – 15.4 papunkčių nuostatos privalo būti įtrauktos į pirkimo
dokumentus. Avanso užtikrinimas, neatitinkantis šio punkto nustatytų reikalavimų, negali būti
priimamas.
16. Kiekvienas sutarties projektas derinamas, sutarties rengėjui pasirašant sutarties
egzemplioriaus, liekančio saugoti Vilniaus PN, lape, kuriame pasirašo įstaigos vadovas
(paskutiniame sutarties projekto lape), kuriame sutarties rengėjas bei asmenys, derinantys sutartis

projektą, jį vizuoja, nurodydami savo pareigų pavadinimą, pasirašydami, nurodydami vardą ir
pavardę, datą. Sutarties projekto rengėjas papildomai nurodo žodį „Parengė“.
17. Suderintas sutarties projektas teikiamas pasirašyti Vilniaus PN direktoriui arba jo
įgaliotam asmeniui. Tuo atveju, kai sutarties projekto derinimo metu yra pastabų, pataisytą pagal
pateiktas pastabas sutarties projektą sutarties projekto rengėjas pateikia pakartotiniam derinimui.
18. Sutarties projektas, parengtas kitos sutarties šalies, yra derinamas ir pasirašomas Aprašo
nustatyta tvarka. Sutarties vykdymo kontrolę šiuo atveju vykdo struktūrinio padalinio, inicijavusio
pirkimą, vadovas arba jo pavedimu atsakingas struktūrinio padalinio darbuotojas.
19. Sutarties projekto rengėjas atsako už duomenų, įrašytų sutartyje, teisingumą ir tinkamą
suderinimą.

V SKYRIUS
SUTARČIŲ PASIRAŠYMAS IR REGISTRAVIMAS
20. Sutartis Vilniaus PN vardu pasirašo Vilniaus PN direktorius arba jo įgaliotas kitas
asmuo.
21. Sutartis pasirašoma nustatyta tvarka ją visiškai suderinus ir kai nėra įrašytų pastabų.
22. Pasirašytos sutartys tvirtinamos Vilniaus PN antspaudu su Lietuvos valstybės herbu Nr.
1. Antspaudas dedamas ties žymą „A. V.“ („Antspaudo vieta“) taip, kad liestų Vilniaus PN
direktoriaus arba sutartį pasirašiusio įgalioto atstovo pareigų pavadinimą.
23. Pasirašoma tiek sutarties egzempliorių, kiek yra sutarties šalių.
24.Taisymai ir braukimai sutartyje neleidžiami, išimtiniais atvejais tai turi būti pasirašyta
visų sutarties šalių.
25. Vilniaus PN direktoriaus ar jo įgalioto asmens pasirašytas sutartis registruoja VOS, kuris
taip pat atsako už Vilniaus PN sudarytų sutarčių skaitmeninių kopijų pateikimą.
26. Sutarties projekto rengėjas vieną pasirašytos ir užregistruotos sutarties egzempliorių
kartu su lydraščiu perduoda VOS išsiųsti (įteikti) kitai šaliai, jeigu sutarties pasirašymas vyko ne
vienu metu ir kita sutarties šalis nepasiėmė savo egzemplioriaus.
27. Sutarties projekto rengėjas ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo sutarties
pasirašymo, o tuo atveju, jeigu abiejų šalių pasirašyta sutartis yra pateikiama Vilniaus PN ne
sutarties pasirašymo dieną – nuo sutarties pateikimo Vilniaus PN, patalpina sutarties skaitmeninę
kopiją į dokumentų valdymo sistemą bei suveda duomenis apie sutartį, užpildydamas atitinkamus
dokumentų valdymo sistemos laukelius.
28. Pasirašytos sutartys saugomos TVS, išskyrus bendradarbiavimo ir duomenų teikimo
sutartis, kurių originalus saugo VOS, taip pat išskyrus projektų įgyvendinimo sutartis, kurias saugo
Vilniaus PN struktūrinis padalinys, atsakingas už atitinkamo projekto valdymą.
29. Sutartys yra saugomos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Pasibaigusių
sutarčių originalai atrenkami, iš jų sudaromos bylos ir perduodamos į archyvą tolesniam saugojimui
arba naikinamos teisės aktų nustatyta tvarka, suėjus jų saugojimo terminui.
VI SKYRIUS
SUTARČIŲ VYKDYMO KONTROLĖ
30. Sutartinių įsipareigojimų vykdymo bei sutarties galiojimo terminų stebėseną ir kontrolę
pavedama atlikti ir vykdyti už sutarčių kontrolę atsakingiems asmenims, kurie nurodomi sutartyje
arba paskiriami Vilniaus PN direktoriaus įsakymu.
31. Sutarties finansinės dalis stebėseną ir kontrolę, įskaitant maksimalios sutarties vertės
neviršijimo kontrolę, vykdo įgaliotas TVS paskirtas darbuotojas, atsakingas už buhalterinę
apskaitą. Atsižvelgiant į sutartinių įsipareigojimų apimtį, Vilniaus PN direktoriaus įsakymu gali būti
sudaryta sutarties vykdymo priežiūros komisiją.

32. Už sutarties vykdymo kontrolę atsakingas asmuo:
32.1. kontroliuoja pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo (Lietuvos Respublikoje ar
užsienyje registruoto banko garantijos, draudimo bendrovės laidavimo rašto ir kt.) pateikimą laiku;
32.2. nuolat stebi sutarties galiojimo terminus ir, jeigu sutartyje numatyta pasirinkimo
galimybė dėl jos pratęsimo, įvertina šios sutarties pratęsimo tikslingumą;
32.3. kontroliuoja tinkamą sutartinių įsipareigojimų vykdymą;
32.4. neįvykdžius sutartinių įsipareigojimų, teikia siūlymus dėl sutarties nutraukimo ar joje
numatytų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo būdų taikymo;
32.5. kontroliuoja sutartyje nustatytų garantinių įsipareigojimų vykdymą;
32.6. inicijuoja sutarties pakeitimą, kai, vykdant sudarytą sutartį, atsiranda poreikis keisti
tam tikras sutartyje nustatyta sąlygas;
32.7. inicijuodamas pirkimo sutarties sąlygų keitimą, kreipiasi į Vilniaus PN darbuotojus,
atsakingus už viešuosius pirkimus ir teisinį atstovavimą, siekiant užtikrinti, kad sutarties sąlygų
keitimas neprieštarautų Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatoms;
32.8. vykdo kitus veiksmus, numatytus Apraše.
33. Atleidžiamas iš pareigų arba perkeliamas į kitas pareigas už sutarties vykdymo kontrolę
atsakingas asmuo privalo sutarties, už kurią buvo atsakingas, vykdymo kontrolės reikalus perduoda
tiesioginiam vadovui, kuris organizuoja asmens, atsakingo už sutarties vykdymo kontrolę,
pakeitimo procedūrą.
34. Paslaugų, turinčių materialią išraiškos formą, suteikimo, prekių pristatymo ar darbų
atlikimo faktas ir turinys turi būti pagrįstas priėmimo-perdavimo aktu arba, kai priėmimoperdavimo aktas nesudaromas – sąskaitomis-faktūromis.
35. Prekių, paslaugų ar darbų priėmimo-perdavimo pagal sutartį aktus, o kai pagal sutarties
nuostatas tokie aktai nėra sudaromi – sąskaitas faktūras pasirašo už sutarčių vykdymo kontrolę
atsakingi darbuotojai ar kiti Vilniaus PN direktoriaus paskirti asmenys.
36. Už sutarties vykdymo kontrolę atsakingas asmuo, prieš pasirašydamas priėmimoperdavimo aktą ir (arba) sąskaitą faktūrą, privalo įsitikinti, kad pristatytų prekių, suteiktų paslaugų
ar atliktų darbų techniniai, funkciniai, kiekybiniai, kokybės reikalavimai atitinka sutartyje nustatytas
sąlygas, nepažeisti prievolių įvykdymo terminai, kitos sutartyje nustatytos sąlygos ir prievolės yra
įvykdytos tinkamai.
37. Jei už sutarties vykdymo kontrolę atsakingas asmuo neturi pretenzijų dėl pristatytų
prekių, suteiktų paslaugų ar atliktų darbų kokybės, jis pasirašo priėmimo-perdavimo aktą, o kai
tokie priėmimo-perdavimo aktai nesudaromi – tik sąskaitą faktūrą, kuriuose nurodomas atitinkamos
sutarties numeris ir sutarties sudarymo data. Šiuos dokumentus ne vėliau, kaip per vieną dieną nuo
pasirašymo, o tuo atveju, jeigu abiejų šalių pasirašyta sutartis yra pateikiama Vilniaus PN ne
sutarties pasirašymo dieną – nuo sutarties pateikimo Vilniaus PN, už sutarties vykdymo kontrolę
atsakingas asmuo perduoda užregistruoti VOS. Užregistruoti priėmimo-perdavimo aktai, o kai tokie
priėmimo-perdavimo aktai nesudaromi –sąskaitos faktūros suskaitmeninami ir įkeliami į
dokumentų valdymo sistemą, susiejant juos su atitinkamomis sutartimis.
38. Už sutarčių vykdymą atsakingų asmenų pasirašyti prekių, paslaugų, darbų priėmimoperdavimo aktai su sąskaitomis-faktūromis, o kai tokie priėmimo-perdavimo aktai nesudaromi – tik
sąskaitos faktūros, ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo jo registravimo dienos perduodami
TVS.
39. Apmokėjimą pagal sutartis vykdo ir mokėjimo terminų laikymąsi kontroliuoja TVS
paskirtas darbuotojas, atsakingas už buhalterinę apskaitą.
40. Jei už sutarties vykdymo kontrolę atsakingas asmuo nustato, kad pristatytos prekės,
suteiktos paslaugos ar atlikti darbai neatitinka pirkimo sutartyje nustatytų sąlygų, jis nepasirašo
priėmimo-perdavimo akto, o kai tokie priėmimo-perdavimo aktai nesudaromi – sąskaitos faktūros,
ir informuoja Vilniaus PN direktorių apie neįvykdytą kitos šalies prievolę.
41. Pretenzijai kitai sutarties šaliai dėl sutarčių nevykdymo arba netinkamo vykdymo rengia
asmenys, atsakingi už sutarčių vykdymo kontrolę. Parengtą pretenziją vizuoja VOS darbuotojas,
atsakingas už teisinį atstovavimą.

42. Jei už sutarties vykdymo kontrolę atsakingas asmuo nustato, kad sutartis vykdoma
nesilaikant nustatytų terminų, jis nedelsdamas privalo inicijuoti sutartyje nustatytų delspinigių
skaičiavimo procedūrą (kartu su VOS darbuotoju, atsakingu už teisinį atstovavimą surašo pretenziją
ir informuoja TVS darbuotoją, atsakingą už buhalterinę apskaitą). Sąskaitas dėl delspinigių ir šių
sąskaitų apmokėjimą laiku kontroliuoja TVS darbuotojas, atsakingas už buhalterinę apskaitą.
43. Jeigu sąskaitą dėl delspinigių laiku neapmokama, už sutarties vykdymo kontrolę
atsakingas asmuo tarnybiniu pranešimu informuoja Vilniaus PN direktorių. Gavus informaciją apie
laiku neapmokėtą sąskaitą dėl delspinigių, Vilniaus PN direktorius paveda VOS teisės aktų
nustatyta tvarka inicijuoti priverstinio delspinigių išieškojimo procedūrą.
44. Asmenys, atsakingi už sutarčių vykdymo kontrolę, privalo nedelsiant pranešti Vilniaus
PN direktoriui apie sutartyje nustatytų įsipareigojimų nevykdymą arba kitas sutarčių vykdymo
problemas.
45. Jeigu sutartyje numatyta pasirinkimo galimybė dėl jos pratęsimo, už sutarties vykdymą
atsakingas asmuo, atsižvelgęs į sutartyje numatytų įsipareigojimų laikymąsi ir objekto rinkos kainą,
įvertina sutarties pratęsimo tikslingumą.
46. Jeigu sutartyje nenumatyta pasirinkimo galimybė dėl jos pratęsimo, o prekių (paslaugų)
teikimas pagal sutartį yra būtinas Vilniaus PN funkcijoms vykdyti, už sutarties vykdymą atsakingas
asmuo ne vėliau, kaip prieš 10 darbo dienų iki sutarties termino pabaigos, informuoja Vilniaus PN
direktorių apie šių prekių (paslaugų) pirkimo poreikį ateinantiems biudžetinėms metams.
VII SKYRIUS
SUTARČIŲ SAUGOJIMAS
47. Sutarčių, sudarytų pagal šį tvarkos aprašą, originalai saugojami TVS.
48. Sutartys bei sutarčių registracijos žurnalai saugomi ir perduodami į archyvą teisės aktų
nustatyta tvarka ir terminais.
VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
49.Nepasirašytas, nepatvirtintas ir (arba) neužregistruotas sutartis perduoti vykdyti
draudžiama.
50. Draudžiama prisiimti įsipareigojimus, pradėti vykdyti sutartį ar sutartinius santykius, tol,
kol šio Aprašo nustatyta tvarka nesuderinta, nepasirašyta ar neužregistruota sutartis.
51. Sutarčių papildymai arba pakeitimai rengiami, derinami, pasirašomi, registruojami ta
pačia tvarka, kaip ir pagrindinė sutartis.
52. Jeigu specialūs Lietuvos Respublikos valdžios ir valdymo institucijų norminiai aktai
nustato kitokią tam tikrų sutarčių rūšių sudarymo ir tvirtinimo tvarką, taikoma tų norminių aktų
nustatyta tvarka.
53. Ginčai dėl sutarties turinio aiškinimo bei sutarties vykdymo sprendžiami šalių
susitarimu. Šalims nepasiekus susitarimo, ginčas nagrinėjamas teisme teisės aktų nustatyta tvarka.
54. Šis Aprašas yra Vilniaus PN vidaus teisės aktas, kurio nuostatos yra privalomos Vilniaus
PN darbuotojams.
55. Šis Aprašas gali būti keičiamas, papildomas arba panaikinamas Vilniaus PN direktoriaus
įsakymu.
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