
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, 

asmens kodas, telefono numeris, elektroninio pašto 

adresas, adresas).

1. Naudos gavėjai.

2. Projekto administratorių 

darbuotojai. 

3. Pirkimuose dalyvaujantys ir 

sutartis vykdantys tiekėjų, 

rangovų darbuotojai.

4. Valdžios institucijų, 

dalyvaujančių programos 

įgyvendinime, darbuotojai. 

1. Paraiškos dėl paskolos pastato 

modernizavimo projektui įgyvendinti 

įvertinimas.

2. Asmenų, susijusių su projekto 

įgyvendinimu, identifikavimas.

3. Komunikavimas su asmenimis, susijusiais 

su pateikta paraiška finansavimui gauti ir  

įgyvendinamu projektu.

1. 2013 m. rugpjūčio 28 d. Bendradarbiavimo sutartis Nr. 2013/4-

2-61 / 3.2/PS-S-2013/05 (2014 m. spalio 23 d. Nr. 2014/4-2-6 

redakcija).

2. 2015 m. balandžio 3 d. Bendradarbiavimo sutartis Nr. 2015/19-

16/ 2015/4-2-5.

3. 2015 m. spalio 28 d. Susitarimas dėl asmens duomenų 

tvarkymo ir jų apsaugos užtikrinimo Nr. 2015/4-2-22, sudaryta 

tarp CPVA ir Viešųjų investicijų plėtros agentūros (toliau - 

VIPA).

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. 

nutarimas Nr. 1213  „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo 

(modernizavimo) programos patvirtinimo"; 

5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. 

nutarimas Nr. 1725  „Dėl valstybės paramos daugiabučiams 

namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų 

atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros 

taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo 

(modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir 

(ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“;

6. 2014 m. rugsėjo 8 d. Nr. 2014-2020 m. Europos Sąjungos 

fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos 

efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir 

naudojimo skatinimas“ 4.3.1 uždavinio „Sumažinti energijos 

suvartojimą viešojoje infrastruktūroje ir daugiabučiuose 

namuose“ priemonės Nr. 04.3.1-FM-F-105 „Energijos vartojimo 

efektyvumo didinimas viešojoje infrastruktūroje“ ir priemonės 

Nr. 04.3.1-FM-F-001 „Daugiabučių namų atnaujinimas“ bei 

Energijos vartojimo efektyvumo didinimo viešojoje 

infrastruktūroje projektus.

1. Pateikia VIPA.

2. Pateikia projekto 

administratoriai.

3. Pateikia valdžios 

institucijos.

1. VIPA. 

2. LR valstybės kontrolė ir jos 

įgalioti asmenys. 

3. LR finansų ministerija ir 

jos įgalioti asmenys.

10 metų nuo programos 

pabaigos. 

Asmens finansiniai duomenys. 1. Naudos gavėjai. 1. Paraiškos dėl paskolos pastato 

modernizavimo projektui įgyvendinti 

įvertinimas.

2. Paskolos sutarties projekto įvertinimas.

3. Pastato modernizavimo projekto viešųjų 

pirkimų priežiūros atlikimas.

1. 2013 m. rugpjūčio 28 d. Bendradarbiavimo sutartis Nr. 2013/4-

2-61 / 3.2/PS-S-2013/05 (2014 m. spalio 23 d. Nr. 2014/4-2-6 

redakcija).

2. 2015 m. balandžio 3 d. Bendradarbiavimo sutartis Nr. 2015/19-

16/ 2015/4-2-5.

3. 2015 m. spalio 28 d. Susitarimas dėl asmens duomenų 

tvarkymo ir jų apsaugos užtikrinimo Nr. 2015/4-2-22, sudaryta 

tarp CPVA ir VIPA.

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. 

nutarimas Nr. 1213  „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo 

(modernizavimo) programos patvirtinimo"; 

5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. 

nutarimas Nr. 1725  „Dėl valstybės paramos daugiabučiams 

namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų 

atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros 

taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo 

(modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir 

(ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“;

6. 2014 m. rugsėjo 8 d. Nr. 2014-2020 m. Europos Sąjungos 

fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos 

efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir 

naudojimo skatinimas“ 4.3.1 uždavinio „Sumažinti energijos 

suvartojimą viešojoje infrastruktūroje ir daugiabučiuose 

namuose“ priemonės Nr. 04.3.1-FM-F-105 „Energijos vartojimo 

efektyvumo didinimas viešojoje infrastruktūroje“ ir priemonės 

Nr. 04.3.1-FM-F-001 „Daugiabučių namų atnaujinimas“ bei 

Energijos vartojimo efektyvumo didinimo viešojoje 

infrastruktūroje projektus.

1. Pateikia VIPA.

2. Pateikia projekto 

administratoriai.

3. Pateikia valdžios 

institucijos.

1. VIPA.

2. LR valstybės kontrolė ir jos 

įgalioti asmenys. 

3. LR finansų ministerija ir 

jos įgalioti asmenys.

10 metų nuo programos 

pabaigos. 

Duomenys apie asmens nekilnojamą turtą (asmens 

turimi įsipareigojimai VIPA, informacija apie asmens 

atsiskaitymus ir (arba) įsiskolinimus už suteiktas 

komunalines ((ir (ar) kitas) paslaugas).

1. Naudos gavėjai. 1. Paraiškos dėl paskolos pastato 

modernizavimo projektui įgyvendinti 

įvertinimas.

2. Paskolos sutarties projekto įvertinimas.

3. Pastato modernizavimo projekto viešųjų 

pirkimų priežiūros atlikimas.

1. 2013 m. rugpjūčio 28 d. Bendradarbiavimo sutartis Nr. 2013/4-

2-61 / 3.2/PS-S-2013/05 (2014 m. spalio 23 d. Nr. 2014/4-2-6 

redakcija).

2. 2015 m. balandžio 3 d. Bendradarbiavimo sutartis Nr. 2015/19-

16/ 2015/4-2-5.

3. 2015 m. spalio 28 d. Susitarimas dėl asmens duomenų 

tvarkymo ir jų apsaugos užtikrinimo Nr. 2015/4-2-22, sudaryta 

tarp CPVA ir VIPA.

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. 

nutarimas Nr. 1213  „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo 

(modernizavimo) programos patvirtinimo"; 

5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. 

nutarimas Nr. 1725  „Dėl valstybės paramos daugiabučiams 

namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų 

atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros 

taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo 

(modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir 

(ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“;

6. 2014 m. rugsėjo 8 d. Nr. 2014-2020 m. Europos Sąjungos 

fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos 

efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir 

naudojimo skatinimas“ 4.3.1 uždavinio „Sumažinti energijos 

suvartojimą viešojoje infrastruktūroje ir daugiabučiuose 

namuose“ priemonės Nr. 04.3.1-FM-F-105 „Energijos vartojimo 

efektyvumo didinimas viešojoje infrastruktūroje“ ir priemonės 

Nr. 04.3.1-FM-F-001 „Daugiabučių namų atnaujinimas“ bei 

Energijos vartojimo efektyvumo didinimo viešojoje 

infrastruktūroje projektus.

1. Pateikia VIPA.

2. Pateikia projekto 

administratoriai.

3. Pateikia valdžios 

institucijos.

1. VIPA.

2. LR valstybės kontrolė ir jos 

įgalioti asmenys. 

3. LR finansų ministerija ir 

jos įgalioti asmenys.

10 metų nuo programos 

pabaigos. 

ASMENS DUOMENYS TVARKOMI ADMINISTRUOJANT ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO DIDINIMO FONDŲ PROGRAMĄ


