
Duomenų kategorijos Duomenų subjektų 

kategorijos

Duomenų tvarkymo tikslas (-ai) Duomenų tvarkymo pagrindas Tvarkomų duomenų 

kilmės šaltinis (-ai) 

Duomenų gavėjai arba duomenų 

gavėjų kategorijos 

Duomenų saugojimo laikotarpis 

arba kriterijai taikomi 

laikotarpiui nustatyti 

Asmens kontaktiniai duomenys (vardas ir pavardė, 

pareigos, darbovietė, telefono numeris, elektroninio 

pašto adresas).

1. Projekto vykdytojo darbuotojai. 

2. Projekto vykdytojo (juridinio 

asmens) vadovas.

1. Asmenų, susijusių su projekto 

įgyvendinimu, identifikavimas.

2. Komunikavimas su asmenimis, susijusiais 

su projektu.

3. Įtariamo pažeidimo tyrimas.

4. Grąžintinų lėšų administravimas. 

1. LR Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimas Nr. 590 „Dėl 

Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo“.

2. LR finansų ministro 2016 m. rugsėjo 15 d. įsakymas Nr. 1K-

348 "Dėl finansinės paramos ir bendrojo finansavimo grąžintų, 

grąžintinų sumų, nurašytų ir Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžeto lėšomis padengtų skolų registravimo žurnalo ir grąžintų, 

grąžintinų sumų, nurašytų ir Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžeto lėšomis padengtų skolų ataskaitos formų patvirtinimo".

3. LR finansų ministro 2008 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. 1K-

418 "Dėl Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos 

bendradarbiavimo programos, kuria siekiama sumažinti 

ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos 

Sąjungoje, administravimo Lietuvoje taisyklių patvirtinimo".

1. Pateikia projekto 

vykdytojas. 

2. Pateikia antstoliai.

3. Pateikia teismai.

4. Pateikia LR finansų 

ministerijos Iždo 

departamentas, 

5. Pateikia Turto bankas.

1. LR valstybės kontrolė ir jos įgalioti 

asmenys. 

2. LR finansų ministerija ir jos įgalioti 

asmenys.

3. Šveicarijos Konfederacijos 

Ekonomikos reikalų valstybės 

sekretoriatas.

4. Šveicarijos plėtros ir 

bendradarbiavimo agentūra.

1. 10 metų po Lietuvos ir 

Šveicarijos bendradarbiavimo 

programos pabaigos.

2. Ataskaita bus teikiama ir 

saugoma kol neliks programos 

įsiskolinimų.

Projekto apimtyje sukurtose informacinėse 

sistemose esantys konkrečių asmenų duomenys.

1. Asmenys, kurių duomenys yra 

projekto apimtyje sukurtose 

informacinėse sistemose.

1. Patikros vietoje atlikimas.

2. Projekto rodiklių pasiekimo nustatymas.

1. LR finansų ministro 2008 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. 1K-

418 "Dėl Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos 

bendradarbiavimo programos, kuria siekiama sumažinti 

ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos 

Sąjungoje, administravimo Lietuvoje taisyklių patvirtinimo".

1. Pateikia projekto 

vykdytojas.

Netaikoma 10 metų po Lietuvos ir 

Šveicarijos bendradarbiavimo 

programos pabaigos.

Asmens narystė organizacijose, sąjungose. 1. Lietuvos ir Šveicarijos 

bendradarbiavimo programos 

Bendradarbiavimo komiteto nariai.

1. Bendradarbiavimo komiteto priimamų 

sprendimų dėl programų ir projektų 

posutartinių įsipareigojimų vykdymas.

1. LR finansų ministro 2008 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. 1K-

418 "Dėl Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos 

bendradarbiavimo programos, kuria siekiama sumažinti 

ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos 

Sąjungoje, administravimo Lietuvoje taisyklių patvirtinimo".

1. LR sveikatos 

apsaugos ministerijos 

atsiunčia 

Bendradarbiavimo 

komiteto protokolus.

Netaikoma 10 metų po Lietuvos ir 

Šveicarijos bendradarbiavimo 

programos pabaigos.

Asmenų, pateikusių CPVA skundą, prašymą ar 

pranešimą, asmens duomenys (vardas ir pavardė, 

adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, 

parašas, skundo, prašymo ar pranešimo data 

(registravimo CPVA data), skunde, prašyme ar 

pranešime nurodyta informacija, skundo, prašymo ar 

pranešimo nagrinėjimo rezultatas, CPVA atsakymo 

data, skundo, prašymo ar pranešimo nagrinėjimo metu 

gauta informacija).  

1. Skundo, prašymo ar pranešimo 

teikėjas.

1. Skundų, prašymų ar pranešimų 

nagrinėjimas, vidaus administravimas.

1. Viešojo administravimo įstatymas. 1. Pateikia skundo, 

prašymo ar pranešimo 

teikėjas.

1. Šveicarijos Konfederacijos 

Ekonomikos reikalų valstybės 

sekretoriatas.

2. Šveicarijos plėtros ir 

bendradarbiavimo agentūra.

10 metų po Lietuvos ir 

Šveicarijos bendradarbiavimo 

programos pabaigos.

Asmens  dalyvavimo  kvalifikacijos kėlimo 

kursuose, mokymuose duomenys (mokymų tema, 

mokymų vieta, darbovietė, pareigos, telefonas, 

elektroninio pašto adresas, asmens parašas).

1. Projekto vykdytojo darbuotojai. 

2. Mokymų dalyviai.

1. Įtariamo pažeidimo tyrimas. 1. LR finansų ministro 2008 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. 1K-

418 "Dėl Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos 

bendradarbiavimo programos, kuria siekiama sumažinti 

ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos 

Sąjungoje, administravimo Lietuvoje taisyklių patvirtinimo".

1. Pateikia projekto 

vykdytojas.

1. LR valstybės kontrolė ir jos įgalioti 

asmenys. 

2. LR finansų ministerija ir jos įgalioti 

asmenys. 

3. Šveicarijos Konfederacijos 

Ekonomikos reikalų valstybės 

sekretoriatas.

4. Šveicarijos plėtros ir 

bendradarbiavimo agentūra.

10 metų po Lietuvos ir 

Šveicarijos bendradarbiavimo 

programos pabaigos.

Asmens finansiniai duomenys (įskaitant 

įsiskolinimą).

1. Projekto komandos nariai.

2. Projekto vykdytojo darbuotojai.

1. Įsiskolinimo (grąžintinų paramos ir 

bendrojo finansavimo lėšų) administravimas.

1. LR Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimas Nr. 590 „Dėl 

Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo“.

2. LR finansų ministro 2016 m. rugsėjo 15 d. įsakymas Nr. 1K-

348 "Dėl finansinės paramos ir bendrojo finansavimo grąžintų, 

grąžintinų sumų, nurašytų ir Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžeto lėšomis padengtų skolų registravimo žurnalo ir grąžintų, 

grąžintinų sumų, nurašytų ir Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžeto lėšomis padengtų skolų ataskaitos formų patvirtinimo".

1. Pateikia LR finansų 

ministerijos Iždo 

departamentas, 

2. Pateikia Turto bankas.

3. Pateikia antstoliai.

1. LR valstybės kontrolė ir jos įgalioti 

asmenys.

2. LR finansų ministerija ir jos įgalioti 

asmenys.

Ataskaita bus teikiama ir saugoma 

kol neliks programos 

įsiskolinimų.

Asmens duomenys tvarkomi administruojant Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programą


