
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 komandos nariai. 

2. Mokymų dalyviai.

1. Asmenų, susijusių su projekto 

įgyvendinimu, identifikavimas.

2. Komunikavimas su asmenimis, susijusiais 

su pateikta paraiška finansavimui gauti ir  

įgyvendinamu projektu.

1. LR Vyriausybės 2017 m. vasario 22 d.  nutarimas Nr. 129 

"Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo 

bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo". 

1. Pateikia pareiškėjas.

2. Pateikia projekto 

vykdytojas.

1. LR valstybės kontrolė ir jos įgalioti 

asmenys. 

2. LR užsienio reikalų ministerija ir jos 

įgalioti asmenys.

10 metų po projekto pabaigos.

Asmens gyvenimo aprašymo duomenys. 1. Projekto komandos nariai. 1. Projekto vykdytojo komandos narių 

gebėjimų organizuoti ir valdyti projektą 

vertinimas.

1. LR Vyriausybės 2017 m. vasario 22 d.  nutarimas Nr. 129 

"Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo 

bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo". 

1. Pateikia pareiškėjas.

2. Pateikia projekto 

vykdytojas.

1. LR valstybės kontrolė ir jos įgalioti 

asmenys. 

2. LR užsienio reikalų ministerija ir jos 

įgalioti asmenys.

10 metų po projekto pabaigos.

Asmens tapatybės dokumentų duomenys. 1. Projekto komandos nariai. 1. Projekto išlaidų tinkamumo nustatymas. 1. LR Vyriausybės 2017 m. vasario 22 d.  nutarimas Nr. 129 

"Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo 

bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo". 

1. Pateikia pareiškėjas.

2. Pateikia projekto 

vykdytojas.

1. LR valstybės kontrolė ir jos įgalioti 

asmenys. 

2. LR užsienio reikalų ministerija ir jos 

įgalioti asmenys.

10 metų po projekto pabaigos.

Su asmens darbo santykiais, darbo užmokesčio apskaičiavimu 

susiję duomenys (pareigos, asmens darbo funkcijos,  perkėlimas 

(paskyrimas) eiti pareigas, nustatyta darbo laiko trukmė, darbo 

sutarties terminas, darbo užmokesčio suma arba jo apskaičiavimo 

tvarka, išmokėtos premijos, priedai, pašalpos ir kt. išmokos, asmens 

faktiškai dirbtas darbo laikas, asmens nedarbingumo laikotarpis, 

asmens atostogos, asmeniui suteiktas papildomas poilsio laikas, 

asmeniui išmokėtų lėšų suma ir laikotarpis, asmens kodas, 

gyvenamoji vieta, deklaruota gyvenamoji vieta, nuotolinio darbo 

vieta,  asmens banko sąskaitos numeris, asmens šeimyninės padėties 

informacija susijusi su darbo santykiais, duomenys apie asmens 

draudiminius įvykius).

1. Projekto komandos nariai. 1. Projekto išlaidų tinkamumo nustatymas. 1. LR Vyriausybės 2017 m. vasario 22 d.  nutarimas Nr. 129 

"Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo 

bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo". 

1. Pateikia pareiškėjas.

2. Pateikia projekto 

vykdytojas.

1. LR valstybės kontrolė ir jos įgalioti 

asmenys. 

2. LR užsienio reikalų ministerija ir jos 

įgalioti asmenys.

10 metų po projekto pabaigos.

Su asmens kelionėmis ir komandiruotėmis susiję duomenys 

(pareigos, komandiruotės tikslas, trukmė, vieta, maršrutas, asmeniui 

išmokėtų lėšų suma ir laikotarpis, informacija  apie apmokėtas lėšas 

už asmeniui išduotą vizą).

1. Projekto komandos nariai. 

2. Mokymų dalyviai.

1. Projekto išlaidų tinkamumo nustatymas. 1. LR Vyriausybės 2017 m. vasario 22 d.  nutarimas Nr. 129 

"Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo 

bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo". 

1. Pateikia pareiškėjas.

2. Pateikia projekto 

vykdytojas.

1. LR valstybės kontrolė ir jos įgalioti 

asmenys. 

2. LR užsienio reikalų ministerija ir jos 

įgalioti asmenys.

10 metų po projekto pabaigos.

Duomenys apie asmens automobilį (valstybinis numeris, 

automobilio techniniai duomenys, kelionės maršrutas, kelionės 

laikas).

1. Projekto komandos nariai. 

2. Mokymų dalyviai.

1. Projekto išlaidų tinkamumo nustatymas. 1. LR Vyriausybės 2017 m. vasario 22 d.  nutarimas Nr. 129 

"Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo 

bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo". 

1. Pateikia pareiškėjas.

2. Pateikia projekto 

vykdytojas.

1. LR valstybės kontrolė ir jos įgalioti 

asmenys. 

2. LR užsienio reikalų ministerija ir jos 

įgalioti asmenys.

10 metų po projekto pabaigos.

Duomenys apie asmens ryšio paslaugų naudojimą. 1. Projekto komandos nariai. 1. Projekto išlaidų tinkamumo nustatymas. 1. LR Vyriausybės 2017 m. vasario 22 d.  nutarimas Nr. 129 

"Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo 

bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo". 

1. Pateikia pareiškėjas.

2. Pateikia projekto 

vykdytojas.

1. LR valstybės kontrolė ir jos įgalioti 

asmenys. 

2. LR užsienio reikalų ministerija ir jos 

įgalioti asmenys.

10 metų po projekto pabaigos.

Duomenys apie apmokėjimą asmeniui už suteiktas paslaugas, 

atliktus darbus (banko sąskaitos numeris, išmokėta suma ir 

laikotarpis, asmens suteiktos paslaugos, atlikti darbai).

1. Paslaugų tiekėjai. 1. Projekto išlaidų tinkamumo nustatymas. 1. LR Vyriausybės 2017 m. vasario 22 d.  nutarimas Nr. 129 

"Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo 

bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo". 

1. Pateikia pareiškėjas.

2. Pateikia projekto 

vykdytojas.

1. LR valstybės kontrolė ir jos įgalioti 

asmenys. 

2. LR užsienio reikalų ministerija ir jos 

įgalioti asmenys.

10 metų po projekto pabaigos.

Asmens  dalyvavimo  kvalifikacijos kėlimo kursuose, 

mokymuose duomenys (mokymų tema, mokymų vieta, darbovietė, 

pareigos, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, asmens 

parašas).

1. Projekto komandos nariai. 

2. Mokymų dalyviai.

1. Projekto išlaidų tinkamumo nustatymas.

2. Projekto rodiklių pasiekimo nustatymas.

3. Mokymuose dalyvavusių pareiškėjų, 

projektų vykdytojų atstovų identifikavimas

1. LR Vyriausybės 2017 m. vasario 22 d.  nutarimas Nr. 129 

"Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo 

bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo". 

1. Pateikia pareiškėjas.

2. Pateikia projekto 

vykdytojas.

1. LR valstybės kontrolė ir jos įgalioti 

asmenys. 

2. LR užsienio reikalų ministerija ir jos 

įgalioti asmenys.

10 metų po projekto pabaigos.

Video įrašai, kuriuose identifikuojamas konkretus asmuo. 1. Mokymų dalyviai. 1. Projekto išlaidų tinkamumo nustatymas. 1. LR Vyriausybės 2017 m. vasario 22 d.  nutarimas Nr. 129 

"Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo 

bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo". 

1. Pateikia pareiškėjas.

2. Pateikia projekto 

vykdytojas.

1. LR valstybės kontrolė ir jos įgalioti 

asmenys. 

2. LR užsienio reikalų ministerija ir jos 

įgalioti asmenys.

10 metų po projekto pabaigos.

Nuotraukos, kuriose matomas konkretus asmuo. 1. Mokymų dalyviai. 1. Projekto išlaidų tinkamumo nustatymas. 1. LR Vyriausybės 2017 m. vasario 22 d.  nutarimas Nr. 129 

"Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo 

bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo". 

1. Pateikia pareiškėjas.

2. Pateikia projekto 

vykdytojas.

1. LR valstybės kontrolė ir jos įgalioti 

asmenys. 

2. LR užsienio reikalų ministerija ir jos 

įgalioti asmenys.

10 metų po projekto 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. LR valstybės kontrolė ir jos įgalioti 

asmenys. 

2. LR užsienio reikalų ministerija ir jos 

įgalioti asmenys.

10 metų po projekto pabaigos.

Asmens duomenys tvarkomi administruojant Lietuvos paramos vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programą


