
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. Pareiškėjo darbuotojai. 

2. Projekto vykdytojo darbuotojai. 

3. Projekto partnerio darbuotojai.

4. Projekto komandos nariai.

5. Pirkimų dalyviai.

6. Mokymų dalyviai.

7. SAPS, - fiziniai asmenys, 

dalyvaujantys turto pirkime.

1. Asmenų, susijusių su projekto 

įgyvendinimu, identifikavimas.

2. Komunikavimas su asmenimis, susijusiais 

su pateikta paraiška finansavimui gauti ir  

įgyvendinamu projektu.

3. PVS, SFMIS PPS - Komunikavimas su 

DMS paslaugų vartotojais.

1. Europos Parlamento ir Tarybos 2013 m. gruodžio 17 d.  reglamentas Nr. 1303/2013 (toliau - 

Reglamentas Nr. 1303/2013).

2. LR Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d.  nutarimas Nr. 528 "Dėl atsakomybės ir funkcijų 

paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų 

veiksmų programą" (toliau - LRV 2014 m. birželio 4 d.  nutarimas Nr. 528).

3. LR finansų ministro 2014 m. spalio 8 d.  įsakymas Nr. 1K-316  "Dėl Projektų administravimo 

ir finansavimo taisyklių patvirtinimo" (toliau - ESIF PAFT).

4. TPPS - LR finansų ministro 2014 m. spalio 28 d.  įsakymas Nr. 1K-337 "Dėl Techninės 

paramos administravimo taisyklių patvirtinimo" (toliau - TP administravimo taisyklės).

5. LR Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimas Nr. 1139 „Dėl atsakomybės ir funkcijų 

paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos 

struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas“ (toliau - LRV 2007 m. 

spalio 17 d. nutarimas Nr. 1139).

6. LR Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimas Nr. 1443 „Dėl projektų administravimo ir 

finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau- SP 2007-2013 PAFT).

7. LR finansų ministro 2006 m. liepos 20 d.  įsakymas Nr. 1K-263 „Dėl ES struktūrinių fondų ir 

ES Sanglaudos fondo kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos bei šios 

sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo" (toliau - SFMIS nuostatai).

8. SAPS - LR Vyriausybės nutarimas Nr. 1036 "Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų 

nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo".

1. Pateikia pareiškėjas.

2. Pateikia projekto vykdytojas.

3. CVP IS  peržiūrimi viešųjų pirkimų dokumentai.

1. LR valstybės kontrolė ir jos įgalioti asmenys.

2. LR finansų ministerija ir jos įgalioti asmenys.

3. Ministerija atsakinga už ES lėšomis finansuojamų 

projektų sektorių. 

4. Regionų plėtros tarybos.

5. Regioninės plėtros sekretoriatai.

6. Viešųjų pirkimų tarnyba.

7. Europos Komisija ir jos įgalioti asmenys.

8. Europos Audito Rūmai ir jos įgalioti asmenys.  

9. Europos kovos su sukčiavimu tarnyba.

1. ESIF: ne mažiau kaip 2 metus nuo tų metų, kuriais priimtas 

sprendimas dėl sąskaitų Europos Komisijai, į kurias įtraukiamos 

baigtų finansuoti projektų išlaidos, ir (arba) kai projektų 

finansavimo pabaigos data sutampa su ataskaitiniais metais, už 

kuriuos teikiamos sąskaitos Europos Komisijai, patvirtinimo, 

gruodžio 31 d.

2. SP 2007-2013: ne mažiau kaip 3 metus nuo veiksmų 

programų užbaigimo. 

Asmens vaidmens, atsakomybės srities projekto 

įgyvendinime duomenys (pareigos, darbovietė, atlikti 

darbai, atsakomybės sritis, asmens kvalifikacijos 

duomenys).

1. Pareiškėjo darbuotojai. 

2. Projekto vykdytojo darbuotojai. 

3. Projekto partnerio darbuotojai.

4. Projekto komandos nariai.

5. Pirkimų dalyviai.

6. Mokymų dalyviai.

7. SAPS - fiziniai asmenys, 

dalyvaujantys turto pirkime.

1. Asmenų, susijusių su projekto 

įgyvendinimu, identifikavimas.

2. Komunikavimas su asmenimis, susijusiais 

su pateikta paraiška finansavimui gauti ir 

įgyvendinamu projektu.

1. Reglamentas Nr. 1303/2013.

2. LRV 2014 m. birželio 4 d.  nutarimas Nr. 528.

3. ESIF PAFT.

4. TPPS - TP administravimo taisyklės.

5. UPPS, SAPS, DTPS, TTPS - LR Vyriausybės nutarimas Nr. 1036 "Dėl Žemės, esamų 

pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo".

1. Pateikia pareiškėjas.

2. Pateikia projekto vykdytojas.

3. CVP IS  peržiūrimi viešųjų pirkimų dokumentai.

1. LR valstybės kontrolė ir jos įgalioti asmenys.

2. LR finansų ministerija ir jos įgalioti asmenys.

3. Ministerija atsakinga už ES lėšomis finansuojamų 

projektų sektorių. 

4. Regionų plėtros tarybos.

5. Regioninės plėtros sekretoriatai.

6. Europos Komisija ir jos įgalioti asmenys.

7. Europos Audito Rūmai ir jos įgalioti asmenys.  

8. Europos kovos su sukčiavimu tarnyba.

1. ESIF: ne mažiau kaip 2 metus nuo tų metų, kuriais priimtas 

sprendimas dėl sąskaitų Europos Komisijai, į kurias įtraukiamos 

baigtų finansuoti projektų išlaidos, ir (arba) kai projektų 

finansavimo pabaigos data sutampa su ataskaitiniais metais, už 

kuriuos teikiamos sąskaitos Europos Komisijai, patvirtinimo, 

gruodžio 31 d.

Asmens gyvenimo aprašymo duomenys. 1. Projekto vykdytojo darbuotojai. 

2. Projekto partnerio darbuotojai.

3. TPPS - projekto komandos 

nariai.

4. TPPS - pirkimų dalyviai.

1. Projekto pirkimų priežiūros vertinimas, 

išlaidų tinkamumo nustatymas.

1. Reglamentas Nr. 1303/2013.

2. LRV 2014 m. birželio 4 d.  nutarimas Nr. 528.

3. ESIF PAFT.

4. TPPS - TP administravimo taisyklės.

1. Pateikia pareiškėjas.

2. Pateikia projekto vykdytojas.

3. CVP IS  peržiūrimi viešųjų pirkimų dokumentai.

1. LR valstybės kontrolė ir jos įgalioti asmenys.

2. LR finansų ministerija ir jos įgalioti asmenys.

3. Viešųjų pirkimų tarnyba.

4. Europos Komisija ir jos įgalioti asmenys.

5. Europos Audito Rūmai ir jos įgalioti asmenys.  

6. Europos kovos su sukčiavimu tarnyba.

1. ESIF: ne mažiau kaip 2 metus nuo tų metų, kuriais priimtas 

sprendimas dėl sąskaitų Europos Komisijai, į kurias įtraukiamos 

baigtų finansuoti projektų išlaidos, ir (arba) kai projektų 

finansavimo pabaigos data sutampa su ataskaitiniais metais, už 

kuriuos teikiamos sąskaitos Europos Komisijai, patvirtinimo, 

gruodžio 31 d.

Duomenų mainų svetainės (toliau - DMS) naudotojo 

duomenys (vardas ir pavardė, asmens kodas, pareigos, 

telefono numeris, elektroninio pašto adresas).

1. Projekto vykdytojo darbuotojai. 

2. Projekto partnerio darbuotojai.

3. Projekto komandos nariai.

1. Teisės prisijungti prie DMS suteikimas. 

2. PVS ir SFMIS PPS - Administruoti 

klaidas DMS, SFMIS2014, SFMIS2007 ir 

teikti informaciją DMS paslaugų 

vartotojams.

SFMIS nuostatai. 1. Pateikia pareiškėjas.

2. Pateikia projekto vykdytojas.

1. LR valstybės kontrolė ir jos įgalioti asmenys.

2. LR finansų ministerija ir jos įgalioti asmenys.

3. Europos Komisija ir jos įgalioti asmenys.

4. Europos Audito Rūmai ir jos įgalioti asmenys.  

5. Europos kovos su sukčiavimu tarnyba.

1. ESIF: ne mažiau kaip 2 metus nuo tų metų, kuriais priimtas 

sprendimas dėl sąskaitų Europos Komisijai, į kurias įtraukiamos 

baigtų finansuoti projektų išlaidos, ir (arba) kai projektų 

finansavimo pabaigos data sutampa su ataskaitiniais metais, už 

kuriuos teikiamos sąskaitos Europos Komisijai, patvirtinimo, 

gruodžio 31 d.

2. SP 2007-2013: ne mažiau kaip 3 metus nuo veiksmų 

programų užbaigimo.

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).

1. Projekto vykdytojo darbuotojai. 

2. Projekto partnerio darbuotojai.

3. Projekto komandos nariai.

1. Projekto išlaidų tinkamumo nustatymas.

2. Patikrų vietoje atlikimas.

1. Reglamentas Nr. 1303/2013.

2. LRV 2014 m. birželio 4 d.  nutarimas Nr. 528.

3. ESIF PAFT.

4. TPPS - TP administravimo taisyklės.

1. Pateikia projekto vykdytojas. 1. LR valstybės kontrolė ir jos įgalioti asmenys.

2. LR finansų ministerija ir jos įgalioti asmenys.

3. Europos Komisija ir jos įgalioti asmenys.

4. Europos Audito Rūmai ir jos įgalioti asmenys.  

5. Europos kovos su sukčiavimu tarnyba.

1. ESIF: ne mažiau kaip 2 metus nuo tų metų, kuriais priimtas 

sprendimas dėl sąskaitų Europos Komisijai, į kurias įtraukiamos 

baigtų finansuoti projektų išlaidos, ir (arba) kai projektų 

finansavimo pabaigos data sutampa su ataskaitiniais metais, už 

kuriuos teikiamos sąskaitos Europos Komisijai, patvirtinimo, 

gruodžio 31 d.

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 vykdytojo darbuotojai. 

2. Projekto partnerio darbuotojai.

1. Projekto išlaidų tinkamumo nustatymas. 1. Reglamentas Nr. 1303/2013;

2. LRV 2014 m. birželio 4 d.  nutarimas Nr. 528;

3. ESIF PAFT;

4. TPPS - TP administravimo taisyklės.

1. Pateikia projekto vykdytojas. 1. LR valstybės kontrolė ir jos įgalioti asmenys.

2. LR finansų ministerija ir jos įgalioti asmenys.

3. Europos Komisija ir jos įgalioti asmenys.

4. Europos Audito Rūmai ir jos įgalioti asmenys.  

5. Europos kovos su sukčiavimu tarnyba.

1. ESIF: ne mažiau kaip 2 metus nuo tų metų, kuriais priimtas 

sprendimas dėl sąskaitų Europos Komisijai, į kurias įtraukiamos 

baigtų finansuoti projektų išlaidos, ir (arba) kai projektų 

finansavimo pabaigos data sutampa su ataskaitiniais metais, už 

kuriuos teikiamos sąskaitos Europos Komisijai, patvirtinimo, 

gruodžio 31 d.

Duomenys apie asmens automobilį (valstybinis 

numeris, automobilio techniniai duomenys, kelionės 

maršrutas, kelionės laikas).

1. Projekto vykdytojo darbuotojai. 

2. Projekto partnerio darbuotojai.

1. Projekto išlaidų tinkamumo nustatymas. 1. Reglamentas Nr. 1303/2013.

2. LRV 2014 m. birželio 4 d.  nutarimas Nr. 528.

3. ESIF PAFT.

4. TPPS - TP administravimo taisyklės.

1. Pateikia projekto vykdytojas. 1. LR valstybės kontrolė ir jos įgalioti asmenys.

2. LR finansų ministerija ir jos įgalioti asmenys.

3. Europos Komisija ir jos įgalioti asmenys.

4. Europos Audito Rūmai ir jos įgalioti asmenys.  

5. Europos kovos su sukčiavimu tarnyba.

1. ESIF: ne mažiau kaip 2 metus nuo tų metų, kuriais priimtas 

sprendimas dėl sąskaitų Europos Komisijai, į kurias įtraukiamos 

baigtų finansuoti projektų išlaidos, ir (arba) kai projektų 

finansavimo pabaigos data sutampa su ataskaitiniais metais, už 

kuriuos teikiamos sąskaitos Europos Komisijai, patvirtinimo, 

gruodžio 31 d.

Duomenys apie asmens ryšio paslaugų naudojimą. 1. Projekto vykdytojo darbuotojai. 

2. Projekto partnerio darbuotojai.

3. Projekto komandos nariai.

1. Projekto išlaidų tinkamumo nustatymas. 1. Reglamentas Nr. 1303/2013.

2. LRV 2014 m. birželio 4 d.  nutarimas Nr. 528.

3. ESIF PAFT.

4. TPPS - TP administravimo taisyklės.

1. Pateikia projekto vykdytojas. 1. LR valstybės kontrolė ir jos įgalioti asmenys.

2. LR finansų ministerija ir jos įgalioti asmenys.

3. Europos Komisija ir jos įgalioti asmenys.

4. Europos Audito Rūmai ir jos įgalioti asmenys.  

5. Europos kovos su sukčiavimu tarnyba.

1. ESIF: ne mažiau kaip 2 metus nuo tų metų, kuriais priimtas 

sprendimas dėl sąskaitų Europos Komisijai, į kurias įtraukiamos 

baigtų finansuoti projektų išlaidos, ir (arba) kai projektų 

finansavimo pabaigos data sutampa su ataskaitiniais metais, už 

kuriuos teikiamos sąskaitos Europos Komisijai, patvirtinimo, 

gruodžio 31 d.

Duomenys apie apmokėjimą asmeniui už suteiktas 

paslaugas, atliktus darbus (banko sąskaitos numeris, 

išmokėta suma ir laikotarpis, asmens suteiktos 

paslaugos, atlikti darbai).

1. Projekto vykdytojo darbuotojai.

2. Projekto partnerio darbuotojai.

3.  Fiziniai asmenys teikiantys 

paslaugas pagal sutartis. 

4. SAPS - fiziniai asmenys, 

dalyvaujantys turto pirkime.

1. Projekto pirkimų priežiūros vertinimas, 

išlaidų tinkamumo nustatymas.

2. UPPS, TTPS, DTPS - Paraiškų 

vertinimas. 

3. SAPS - Atsiskaitymo už projekto 

veikloms įsigyjamo nekilnojamo turto 

nustatymas.

1. Reglamentas Nr. 1303/2013.

2. LRV 2014 m. birželio 4 d.  nutarimas Nr. 528.

3. ESIF PAFT.

4. TPPS - TP administravimo taisyklės.

1. Pateikia projekto vykdytojas. 1. LR valstybės kontrolė ir jos įgalioti asmenys.

2. LR finansų ministerija ir jos įgalioti asmenys.

3. Europos Komisija ir jos įgalioti asmenys.

4. Europos Audito Rūmai ir jos įgalioti asmenys.  

5. Europos kovos su sukčiavimu tarnyba.

1. ESIF: ne mažiau kaip 2 metus nuo tų metų, kuriais priimtas 

sprendimas dėl sąskaitų Europos Komisijai, į kurias įtraukiamos 

baigtų finansuoti projektų išlaidos, ir (arba) kai projektų 

finansavimo pabaigos data sutampa su ataskaitiniais metais, už 

kuriuos teikiamos sąskaitos Europos Komisijai, patvirtinimo, 

gruodžio 31 d.

Asmens kvalifikacijos duomenys (asmens kodas, 

kvalifikacijos sritis, kvalifikacijos suteikimo ir 

galiojimo laikotarpis, kvalifikacijos dokumento 

numeris).

1. Pirkimų dalyviai. 

2. Asmenys, kurių kvalifikacijos 

duomenys pateikti su projekto 

įgyvendinimu susijusiuose 

dokumentuose.

1. Projekto pirkimų priežiūros vertinimas, 

išlaidų tinkamumo nustatymas. 

2. UPPS, TTPS, DTPS - Paraiškų 

vertinimas.

3. TPPS - Patikrų vietoje atlikimas.

1. Reglamentas Nr. 1303/2013.

2. LRV 2014 m. birželio 4 d.  nutarimas Nr. 528.

3. ESIF PAFT.

4. TPPS - TP administravimo taisyklės.

1. Pateikia pareiškėjas.

2. Pateikia projekto vykdytojas.

3. CVP IS  peržiūrimi viešųjų pirkimų dokumentai.

1. LR valstybės kontrolė ir jos įgalioti asmenys.

2. LR finansų ministerija ir jos įgalioti asmenys.

3. Viešųjų pirkimų tarnyba.

4. Europos Komisija ir jos įgalioti asmenys.

5. Europos Audito Rūmai ir jos įgalioti asmenys.  

6. Europos kovos su sukčiavimu tarnyba.

1. ESIF: ne mažiau kaip 2 metus nuo tų metų, kuriais priimtas 

sprendimas dėl sąskaitų Europos Komisijai, į kurias įtraukiamos 

baigtų finansuoti projektų išlaidos, ir (arba) kai projektų 

finansavimo pabaigos data sutampa su ataskaitiniais metais, už 

kuriuos teikiamos sąskaitos Europos Komisijai, patvirtinimo, 

gruodžio 31 d.

Asmens  dalyvavimo  kvalifikacijos kėlimo kursuose, 

mokymuose duomenys (mokymų tema, mokymų 

vieta, darbovietė, pareigos, telefono numeris, 

elektroninio pašto adresas, asmens parašas).

1. Projekto vykdytojo darbuotojai. 

2. Projekto partnerio darbuotojai.

3. Projekto komandos nariai.

4. Mokymų dalyviai.

1. (išskyrus TTPS, DTPS) - Projekto išlaidų 

tinkamumo nustatymas.

2. (išskyrus TTPS, DTPS) - Projekto 

rodiklių pasiekimo nustatymas.

3.  Mokymuose dalyvavusių pareiškėjų, 

projektų vykdytojų atstovų identifikavimas.

1. Reglamentas Nr. 1303/2013.

2. LRV 2014 m. birželio 4 d.  nutarimas Nr. 528.

3. ESIF PAFT.

4. TPPS - TP administravimo taisyklės.

1. Pateikia projekto vykdytojas. 1. LR valstybės kontrolė ir jos įgalioti asmenys.

2. LR finansų ministerija ir jos įgalioti asmenys.

3. Europos Komisija ir jos įgalioti asmenys.

4. Europos Audito Rūmai ir jos įgalioti asmenys.  

5. Europos kovos su sukčiavimu tarnyba.

1. ESIF: ne mažiau kaip 2 metus nuo tų metų, kuriais priimtas 

sprendimas dėl sąskaitų Europos Komisijai, į kurias įtraukiamos 

baigtų finansuoti projektų išlaidos, ir (arba) kai projektų 

finansavimo pabaigos data sutampa su ataskaitiniais metais, už 

kuriuos teikiamos sąskaitos Europos Komisijai, patvirtinimo, 

gruodžio 31 d.

Informacija pagrindžianti kodėl asmuo nedalyvaus 

projekto veikloje.

1. Projekto vykdytojo darbuotojai. 

2. Projekto partnerio darbuotojai.

3. Projekto komandos nariai.

1. Asmenų, susijusių su projekto 

įgyvendinimu, identifikavimas.

2. Projekto sutarties pakeitimas.

1. Reglamentas Nr. 1303/2013.

2. LRV 2014 m. birželio 4 d.  nutarimas Nr. 528.

3. ESIF PAFT.

4. TPPS - TP administravimo taisyklės.

1. Pateikia projekto vykdytojas. 1. LR valstybės kontrolė ir jos įgalioti asmenys.

2. LR finansų ministerija ir jos įgalioti asmenys.

3. Europos Komisija ir jos įgalioti asmenys.

4. Europos Audito Rūmai ir jos įgalioti asmenys.  

5. Europos kovos su sukčiavimu tarnyba.

1. ESIF: ne mažiau kaip 2 metus nuo tų metų, kuriais priimtas 

sprendimas dėl sąskaitų Europos Komisijai, į kurias įtraukiamos 

baigtų finansuoti projektų išlaidos, ir (arba) kai projektų 

finansavimo pabaigos data sutampa su ataskaitiniais metais, už 

kuriuos teikiamos sąskaitos Europos Komisijai, patvirtinimo, 

gruodžio 31 d.

ESF projekto veiklose dalyvaujančių asmenų 

anketos duomenys (gimimo data, telefonas, 

elektroninio pašto adresas, dalyvio amžius, lytis, 

statusas darbo rinkoje,  išsilavinimas, dalyvavimas 

mokymuose / kursuose / švietimo programose, 

priklausymas socialiai pažeidžiamoms grupėms, 

dalyvio atitiktis papildomiems kriterijams (suformuoja 

ministerija),  dalyvio gyvenvietė, dalyvio kiti 

požymiai (suformuoja ministerija), dalyvio 

darbovietė, informacija apie projekto dalyvio 

pasiektus rezultatus).

1. Projekto anketas užpildę 

asmenys.

1. Projekto išlaidų tinkamumo nustatymas.

2. Projekto rodiklių pasiekimo nustatymas.

1. Reglamentas Nr. 1303/2013.

2. LRV 2014 m. birželio 4 d.  nutarimas Nr. 528.

3. ESIF PAFT.

4. TPPS - TP administravimo taisyklės.

5. 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės sudarytos 

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1K-243 "Dėl darbo 

grupės sudarymo", 2016 m. rugsėjo 2 d. posėdžio protokolu Nr. 31 patvirtintos Projekto dalyvių 

administravimo instrukcija.

1. Pateikia projekto vykdytojas. 1. LR valstybės kontrolė ir jos įgalioti asmenys.

2. LR finansų ministerija ir jos įgalioti asmenys.

3. Europos Komisija ir jos įgalioti asmenys.

4. Europos Audito Rūmai ir jos įgalioti asmenys.  

5. Europos kovos su sukčiavimu tarnyba.

1. ESIF: ne mažiau kaip 2 metus nuo tų metų, kuriais priimtas 

sprendimas dėl sąskaitų Europos Komisijai, į kurias įtraukiamos 

baigtų finansuoti projektų išlaidos, ir (arba) kai projektų 

finansavimo pabaigos data sutampa su ataskaitiniais metais, už 

kuriuos teikiamos sąskaitos Europos Komisijai, patvirtinimo, 

gruodžio 31 d.

Asmens dalyvavimo renginyje duomenys (renginio 

tema, renginio vieta, asmens vardas, pavardė, telefono 

numeris, elektroninio pašto adresas, asmens parašas, 

kita asmens informacija).

1. Renginio dalyviai. 1. Projekto išlaidų tinkamumo nustatymas.

2. Projekto rodiklių pasiekimo nustatymas.

3.  Renginiuose dalyvavusių pareiškėjų, 

projektų vykdytojų atstovų, projekto dalyvių 

identifikavimas.

1. Reglamentas Nr. 1303/2013.

2. LRV 2014 m. birželio 4 d.  nutarimas Nr. 528.

3. ESIF PAFT.

4. TPPS - TP administravimo taisyklės.

5. TPPS - Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020 m. liepos 30 d. įsakymas Nr. 1K-261 

„Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 12 prioriteto 

„Techninė parama, skirta informuoti apie veiksmų programą ir jai vertinti“ 12.0.1-CPVA-K-

204 priemonės „Komunikacija apie ES investicijas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 

patvirtinimo“.

1. Pateikia projekto vykdytojas. 1. LR valstybės kontrolė ir jos įgalioti asmenys.

2. LR finansų ministerija ir jos įgalioti asmenys.

3. Europos Komisija ir jos įgalioti asmenys.

4. Europos Audito Rūmai ir jos įgalioti asmenys.  

5. Europos kovos su sukčiavimu tarnyba.

1. ESIF: ne mažiau kaip 2 metus nuo tų metų, kuriais priimtas 

sprendimas dėl sąskaitų Europos Komisijai, į kurias įtraukiamos 

baigtų finansuoti projektų išlaidos, ir (arba) kai projektų 

finansavimo pabaigos data sutampa su ataskaitiniais metais, už 

kuriuos teikiamos sąskaitos Europos Komisijai, patvirtinimo, 

gruodžio 31 d.

Asmens neįgalumo duomenys. 1. SVEPS- Neįgalūs asmenys, 

kuriems suteiktos odontologijos 

paslaugos,

2. SAPS - Aptarnauti neįgalūs 

asmenys.

1. Projekto išlaidų tinkamumo nustatymas. 1. Reglamentas Nr. 1303/2013.

2. LRV 2014 m. birželio 4 d.  nutarimas Nr. 528.

3. ESIF PAFT.

1. Pateikia projekto vykdytojas. 1. LR valstybės kontrolė ir jos įgalioti asmenys.

2. LR finansų ministerija ir jos įgalioti asmenys.

3. Europos Komisija ir jos įgalioti asmenys.

4. Europos Audito Rūmai ir jos įgalioti asmenys.  

5. Europos kovos su sukčiavimu tarnyba.

1. ESIF: ne mažiau kaip 2 metus nuo tų metų, kuriais priimtas 

sprendimas dėl sąskaitų Europos Komisijai, į kurias įtraukiamos 

baigtų finansuoti projektų išlaidos, ir (arba) kai projektų 

finansavimo pabaigos data sutampa su ataskaitiniais metais, už 

kuriuos teikiamos sąskaitos Europos Komisijai, patvirtinimo, 

gruodžio 31 d.

Asmens finansiniai duomenys. 1. Projekto vykdytojo akcininkai, 

dalininkai, tretieji asmenys, 

suteikiantys paskolas.

1. Paraiškos vertinimas. 1. Reglamentas Nr. 1303/2013.

2. LRV 2014 m. birželio 4 d.  nutarimas Nr. 528.

3. ESIF PAFT.

1. Pateikia pareiškėjas. 1. LR valstybės kontrolė ir jos įgalioti asmenys.

2. LR finansų ministerija ir jos įgalioti asmenys.

3. Europos Komisija ir jos įgalioti asmenys.

4. Europos Audito Rūmai ir jos įgalioti asmenys.  

5. Europos kovos su sukčiavimu tarnyba.

1. ESIF: ne mažiau kaip 2 metus nuo tų metų, kuriais priimtas 

sprendimas dėl sąskaitų Europos Komisijai, į kurias įtraukiamos 

baigtų finansuoti projektų išlaidos, ir (arba) kai projektų 

finansavimo pabaigos data sutampa su ataskaitiniais metais, už 

kuriuos teikiamos sąskaitos Europos Komisijai, patvirtinimo, 

gruodžio 31 d.

Projekto apimtyje sukurtose informacinėse 

sistemose esantys konkrečių asmenų duomenys.

1. Asmenys, kurių duomenys yra 

projekto apimtyje sukurtose 

informacinėse sistemose.

1. Patikrų vietoje atlikimas siekiant įsitikinti 

sukurtų elektroninių paslaugų/sprendimų 

veikimu. 

2. Projekto išlaidų tinkamumo nustatymas.

1. Reglamentas Nr. 1303/2013.

2. LRV 2014 m. birželio 4 d.  nutarimas Nr. 528.

3. ESIF PAFT.

1. Pateikia projekto vykdytojas. 1. LR valstybės kontrolė ir jos įgalioti asmenys.

2. LR finansų ministerija ir jos įgalioti asmenys.

3. Europos Komisija ir jos įgalioti asmenys.

4. Europos Audito Rūmai ir jos įgalioti asmenys.  

5. Europos kovos su sukčiavimu tarnyba.

1. ESIF: ne mažiau kaip 2 metus nuo tų metų, kuriais priimtas 

sprendimas dėl sąskaitų Europos Komisijai, į kurias įtraukiamos 

baigtų finansuoti projektų išlaidos, ir (arba) kai projektų 

finansavimo pabaigos data sutampa su ataskaitiniais metais, už 

kuriuos teikiamos sąskaitos Europos Komisijai, patvirtinimo, 

gruodžio 31 d.

Duomenys apie asmens nekilnojamą turtą. 1. KPS - projekto vykdytojo 

akcininkai, dalininkai, tretieji 

asmenys, suteikiantys paskolas. 

2. SAPS - fiziniai asmenys, 

dalyvaujantys turto pirkime.

3. UPPS, DTPS, TTPS - fiziniai 

asmenys, pareiškėjų,  partnerių 

nekilnojamojo turto 

bendrasavininkiai.

1. KPS, UPPS, DTPS, TTPS - Paraiškos 

vertinimas.

2. UPPS, SAPS, DTPS, TTPS- Projekto 

veikloms įsigyjamo, naudojamo nekilnojamo 

turto ir nuosavybės teisės identifikavimas.

3. UPPS, DTPS, TTPS- Projekto išlaidų 

tinkamumo nustatymas.

1. Reglamentas Nr. 1303/2013.

2. LRV 2014 m. birželio 4 d.  nutarimas Nr. 528.

3. ESIF PAFT.

4. UPPS, SAPS, DTPS, TTPS - LR Vyriausybės nutarimas Nr. 1036 "Dėl Žemės, esamų 

pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo".

1. Pateikia pareiškėjas.

2. Pateikia projekto vykdytojas.

1. LR valstybės kontrolė ir jos įgalioti asmenys.

2. LR finansų ministerija ir jos įgalioti asmenys.

3. Europos Komisija ir jos įgalioti asmenys.

4. Europos Audito Rūmai ir jos įgalioti asmenys.  

5. Europos kovos su sukčiavimu tarnyba.

1. ESIF: ne mažiau kaip 2 metus nuo tų metų, kuriais priimtas 

sprendimas dėl sąskaitų Europos Komisijai, į kurias įtraukiamos 

baigtų finansuoti projektų išlaidos, ir (arba) kai projektų 

finansavimo pabaigos data sutampa su ataskaitiniais metais, už 

kuriuos teikiamos sąskaitos Europos Komisijai, patvirtinimo, 

gruodžio 31 d.

Duomenys apie projekto naudos gavėjus. 1. Projekto vykdytojo naudos 

gavėjai.

2. Projekto partnerio naudos 

gavėjai.

3. Tiekėjų naudos gavėjai. 

1. Asmenų, susijusių su projekto 

įgyvendinimu, identifikavimas.

2. Projekto išlaidų tinkamumo nustatymas.

1. Reglamentas Nr. 1303/2013.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2. Europos Sąjungos Tarybos 2022 m. balandžio 8 d. reglamentas Nr. 2022/576 (toliau - 

Reglamentas Nr. 2022/576).

3. Lietuvos Respublikos Seimo 2004 m. balandžio 22 d. Lietuvos Respublikos tarptautinių 

sankcijų įstatymas Nr. IX-2160 (toliau - Tarptautinių sankcijų įstatymas Nr. IX-2160).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

4. LRV 2014 m. birželio 4 d.  nutarimas Nr. 528.

5. ESIF PAFT.

6. TPPS - TP administravimo taisyklės.

1. Gaunama iš registrų. 1. LR valstybės kontrolė ir jos įgalioti asmenys.

2. LR finansų ministerija ir jos įgalioti asmenys.

3. Europos Komisija ir jos įgalioti asmenys.

4. Europos Audito Rūmai ir jos įgalioti asmenys.  

5. Europos kovos su sukčiavimu tarnyba.

1. ESIF: ne mažiau kaip 2 metus nuo tų metų, kuriais priimtas 

sprendimas dėl sąskaitų Europos Komisijai, į kurias įtraukiamos 

baigtų finansuoti projektų išlaidos, ir (arba) kai projektų 

finansavimo pabaigos data sutampa su ataskaitiniais metais, už 

kuriuos teikiamos sąskaitos Europos Komisijai, patvirtinimo, 

gruodžio 31 d.

Video įrašai, kuriuose identifikuojamas konkretus 

asmuo.

1. Projekto vykdytojo darbuotojai. 

2. Projekto partnerio darbuotojai.

1. Projekto išlaidų tinkamumo nustatymas. 1. Reglamentas Nr. 1303/2013.

2. LRV 2014 m. birželio 4 d.  nutarimas Nr. 528.

3. ESIF PAFT.

4. TPPS - TP administravimo taisyklės.

1. Pateikia projekto vykdytojas. 1. LR valstybės kontrolė ir jos įgalioti asmenys.

2. LR finansų ministerija ir jos įgalioti asmenys.

3. Europos Komisija ir jos įgalioti asmenys.

4. Europos Audito Rūmai ir jos įgalioti asmenys.  

5. Europos kovos su sukčiavimu tarnyba.

1. ESIF: ne mažiau kaip 2 metus nuo tų metų, kuriais priimtas 

sprendimas dėl sąskaitų Europos Komisijai, į kurias įtraukiamos 

baigtų finansuoti projektų išlaidos, ir (arba) kai projektų 

finansavimo pabaigos data sutampa su ataskaitiniais metais, už 

kuriuos teikiamos sąskaitos Europos Komisijai, patvirtinimo, 

gruodžio 31 d.

Nuotraukos, kuriose matomas konkretus asmuo. 1. Projekto vykdytojo darbuotojai. 

2. Projekto partnerio darbuotojai.

1. Projekto išlaidų tinkamumo nustatymas. 1. Reglamentas Nr. 1303/2013;

2. LRV 2014 m. birželio 4 d.  nutarimas Nr. 528;

3. ESIF PAFT;

4. TPPS - TP administravimo taisyklės.

1. Pateikia projekto vykdytojas. 1. LR valstybės kontrolė ir jos įgalioti asmenys.

2. LR finansų ministerija ir jos įgalioti asmenys.

3. Europos Komisija ir jos įgalioti asmenys.

4. Europos Audito Rūmai ir jos įgalioti asmenys.  

5. Europos kovos su sukčiavimu tarnyba.

1. ESIF: ne mažiau kaip 2 metus nuo tų metų, kuriais priimtas 

sprendimas dėl sąskaitų Europos Komisijai, į kurias įtraukiamos 

baigtų finansuoti projektų išlaidos, ir (arba) kai projektų 

finansavimo pabaigos data sutampa su ataskaitiniais metais, už 

kuriuos teikiamos sąskaitos Europos Komisijai, patvirtinimo, 

gruodžio 31 d.

Audio įrašai, kuriuose identifikuojamas konkretus 

asmuo.

1. Projekto vykdytojo darbuotojai. 

2. Projekto partnerio darbuotojai.

1. Faktinių įrodymų išsaugojimas dėl 

posėdžių metu svarstytų klausimų.

2. Projekto išlaidų tinkamumo nustatymas.

1. Reglamentas Nr. 1303/2013;

2. LRV 2014 m. birželio 4 d.  nutarimas Nr. 528;

3. ESIF PAFT;

4. TPPS - TP administravimo taisyklės.

1. Padaromas posėdžio audio įrašas. 

2. Pateikia projekto vykdytojas.

1. LR valstybės kontrolė ir jos įgalioti asmenys.

2. LR finansų ministerija ir jos įgalioti asmenys.

3. Europos Komisija ir jos įgalioti asmenys.

4. Europos Audito Rūmai ir jos įgalioti asmenys.  

5. Europos kovos su sukčiavimu tarnyba.

1. ESIF: ne mažiau kaip 2 metus nuo tų metų, kuriais priimtas 

sprendimas dėl sąskaitų Europos Komisijai, į kurias įtraukiamos 

baigtų finansuoti projektų išlaidos, ir (arba) kai projektų 

finansavimo pabaigos data sutampa su ataskaitiniais metais, už 

kuriuos teikiamos sąskaitos Europos Komisijai, patvirtinimo, 

gruodžio 31 d.

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 finansų ministerija ir jos įgalioti asmenys.

3. Europos Komisija ir jos įgalioti asmenys.

4. Europos Audito Rūmai ir jos įgalioti asmenys.  

5. Europos kovos su sukčiavimu tarnyba.

1. ESIF: ne mažiau kaip 2 metus nuo tų metų, kuriais priimtas 

sprendimas dėl sąskaitų Europos Komisijai, į kurias įtraukiamos 

baigtų finansuoti projektų išlaidos, ir (arba) kai projektų 

finansavimo pabaigos data sutampa su ataskaitiniais metais, už 

kuriuos teikiamos sąskaitos Europos Komisijai, patvirtinimo, 

gruodžio 31 d.

2. SP 2007-2013: ne mažiau kaip 3 metus nuo veiksmų 

programų užbaigimo.

Video registratoriumi užfiksuoti duomenys 

(transporto priemonių registracijos valstybiniai 

numeriai, informacija apie kitus eismo dalyvius, 

praeivių vaizdai, eismo dalyvius ir praeivius supanti 

aplinka).

1. Eismo dalyviai.

2. Praeiviai.

1. Transporto srities projektų patikrų vietoje 

atlikimas.

1. Reglamentas Nr. 1303/2013.

2. LRV 2014 m. birželio 4 d.  nutarimas Nr. 528.

3. ESIF PAFT.

1. Transporto srities projektų patikros vietoje metu 

padaromas vaizdo registratoriaus video įrašas.

1. LR valstybės kontrolė ir jos įgalioti asmenys.

2. LR finansų ministerija ir jos įgalioti asmenys.

3. Europos Komisija ir jos įgalioti asmenys.

4. Europos Audito Rūmai ir jos įgalioti asmenys.  

5. Europos kovos su sukčiavimu tarnyba.                                                         

6. Ministerija atsakinga už ES lėšomis finansuojamų 

projektų sektorių. 

1. ESIF: ne mažiau kaip 2 metus nuo tų metų, kuriais priimtas 

sprendimas dėl sąskaitų Europos Komisijai, į kurias įtraukiamos 

baigtų finansuoti projektų išlaidos, ir (arba) kai projektų 

finansavimo pabaigos data sutampa su ataskaitiniais metais, už 

kuriuos teikiamos sąskaitos Europos Komisijai, patvirtinimo, 

gruodžio 31 d.

Asmens duomenys (paraiškos vertinimo metu 

pareiškėjas ir partneris (-iai), kurie yra fiziniai 

asmenys, arba pareiškėjo ir partnerio (-ių), kurie yra 

juridiniai asmenys, vadovas, pagrindinis akcininkas 

(turintis daugiau nei 50 proc. akcijų) ar savininkas, 

ūkinės bendrijos tikrasis narys (-iai) ar mažosios 

bendrijos atstovas (-ai), turintis (-ys) teisę juridinio 

asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (-iai), 

ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (-ys) teisę 

surašyti ir pasirašyti pareiškėjo apskaitos 

dokumentus, vardas ir pavardė, gimimo data arba 

asmens kodas)

1. Projekto vykdytojo darbuotojai. 

2. Projekto partnerio darbuotojai.

3. pareiškėjo ir (ar) partnerio  kitas 

(kiti) asmuo (asmenys), turintis (-

ys) teisę surašyti ir pasirašyti  

apskaitos dokumentus.

1. Paraiškos vertinimas 1. Reglamentas Nr. 1303/2013.

2.  LRV 2014 m. birželio 4 d.  nutarimas Nr. 528.

3.  ESIF PAFT.

4.  TP administravimo taisyklės.

5. LRV 2007 m. spalio 17 d. nutarimas Nr. 1139.

1. Pateikia pareiškėjas; 2. Gaunama iš registrų. 1. LR valstybės kontrolė ir jos įgalioti asmenys.

2. LR finansų ministerija ir jos įgalioti asmenys.

3. Ministerija atsakinga už ES lėšomis finansuojamų 

projektų sektorių. 

4.  Europos Komisija ir jos įgalioti asmenys.

5. Europos Audito Rūmai ir jos įgalioti asmenys.  

6. Europos kovos su sukčiavimu tarnyba.

1. ESIF: ne mažiau kaip 2 metus nuo tų metų, kuriais priimtas 

sprendimas dėl sąskaitų Europos Komisijai, į kurias įtraukiamos 

baigtų finansuoti projektų išlaidos, ir (arba) kai projektų 

finansavimo pabaigos data sutampa su ataskaitiniais metais, už 

kuriuos teikiamos sąskaitos Europos Komisijai, patvirtinimo, 

gruodžio 31 d.

ASMENS DUOMENYS TVARKOMI ADMINISTRUOJANT STRUKTŪRINIŲ IR INVESTICIJŲ FONDŲ PROGRAMĄ


