
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. Mokymų dalyviai.

1. Asmenų, susijusių su projekto 

įgyvendinimu, identifikavimas.

2. Komunikavimas su asmenimis, susijusiais 

su pateikta paraiška finansavimui gauti ir  

įgyvendinamu projektu.

3. Įsiskolinimo (grąžintinų paramos ir 

bendrojo finansavimo lėšų) administravimas.

1. LR finansų ministro 2018-11-12 įsakymas Nr. 1K-389 "Dėl 

2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos 

finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje".                                                                                  

2. CPVA direktoriaus 2019 m. liepos 8 d.  įsakymas Nr. 2019/8-

172 "Dėl 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės ir 

Norvegijos finansinių mechanizmų projektų bei dvišalio 

bendradarbiavimo fondo projektų pirkimų priežiūros ir 

neperkančiųjų organizacijų bei perkančiųjų organizacijų pagal 

reglamentus pirkimų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo" (toliau 

- Aprašas).

3.  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“.

4. 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 pareiškėjas.

2. Pateikia projekto 

vykdytojas.

3. Pateikia LR finansų 

ministerijos Iždo 

departamentas, 

4. Pateikia Turto bankas.

5. Pateikia antstoliai

1. Finansinių mechanizmų valdyba ir jos 

įgalioti asmenys. 

2. Europos laisvosios prekybos 

asociacijos audito valdyba.

3. LR finansų ministerija ir jos galioti 

asmenys.                                                

4. Programų partneriai.

5. LR valstybės kontrolė ir jos įgalioti 

asmenys.

1. NOR 2014-2021 - 5 metai po 

projekto pabaigos.

2. PHARE ir PP  ataskaita bus teikiama 

ir saugoma kol neliks programos 

įsiskolinimų.

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 vaidmens, atsakomybės srities projekto 

įgyvendinime duomenys (pareigos, darbovietė, atlikti 

darbai, atsakomybės sritis, asmens kvalifikacijos 

duomenys).

1. Pareiškėjo darbuotojai.               

2. Projekto vykdytojo darbuotojai. 

3. Prekių tiekėjų, paslaugų teikėjų, 

rangovų, subtiekėjų atstovai.

1. Asmens atlikto ir (arba) planuojamo atlikti 

darbo, atsakomybės srities projekto 

įgyvendinime, identifikavimas.

2. Teisės prisijungti prie NORIS suteikimas.

3. Projekto išlaidų tinkamumo nustatymas.

1. LR finansų ministro 2018-11-12 įsakymas Nr. 1K-389 "Dėl 

2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos 

finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje".  

1. Pateikia pareiškėjas.

2. Pateikia projekto 

vykdytojas.

1. Finansinių mechanizmų valdyba ir jos 

įgalioti asmenys.

2. Europos laisvosios prekybos 

asociacijos audito valdyba.

3. LR finansų ministerija ir jos galioti 

asmenys.                                                

4. Programų partneriai.

5 metai po projekto pabaigos. 

Asmens gyvenimo aprašymo duomenys. 1. Pareiškėjo darbuotojai.             2. 

Projekto vykdytojo darbuotojai. 

3. Prekių tiekėjų, paslaugų teikėjų, 

rangovų, subtiekėjų atstovai.

1. Paraiškos vertinimas.

2. Pirkimų priežiūros įgyvendinimas.

3. Projekto išlaidų tinkamumo nustatymas.

1. LR finansų ministro 2018-11-12 įsakymas Nr. 1K-389 "Dėl 

2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos 

finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje".  

2. Aprašas.

3. CPVA patvirtintos gairės pareiškėjams.

1. Pateikia pareiškėjas.

2. Pateikia projekto 

vykdytojas.

1. Finansinių mechanizmų valdyba ir jos 

įgalioti asmenys.

2. Europos laisvosios prekybos 

asociacijos audito valdyba.

3. LR finansų ministerija ir jos galioti 

asmenys.                                                

4. Programų partneriai.

5 metai 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, asmens neįgalumo 

duomenys).

1. Projekto vykdytojo darbuotojai. 1. Projekto išlaidų tinkamumo nustatymas. 1. LR finansų ministro 2018-11-12 įsakymas Nr. 1K-389 "Dėl 

2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos 

finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje".  

1. Pateikia projekto 

vykdytojas.

1. Finansinių mechanizmų valdyba ir jos 

įgalioti asmenys.

2. Europos laisvosios prekybos 

asociacijos audito valdyba.

3. LR finansų ministerija ir jos galioti 

asmenys.                                                

4. Programų partneriai.

5 metai 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 vykdytojo darbuotojai. 1. Projekto išlaidų tinkamumo nustatymas. 1. LR finansų ministro 2018-11-12 įsakymas Nr. 1K-389 "Dėl 

2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos 

finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje".  

1. Pateikia projekto 

vykdytojas.

1. Finansinių mechanizmų valdyba ir jos 

įgalioti asmenys.

2. Europos laisvosios prekybos 

asociacijos audito valdyba.

3. LR finansų ministerija ir jos galioti 

asmenys.                                                

4. Programų partneriai.

5 metai po projekto pabaigos. 

Duomenys apie asmens automobilį  (valstybinis 

numeris, automobilio techniniai duomenys, kelionės 

maršrutas, kelionės laikas).

1. Projekto vykdytojo darbuotojai. 1. Projekto išlaidų tinkamumo nustatymas. 1. LR finansų ministro 2018-11-12 įsakymas Nr. 1K-389 "Dėl 

2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos 

finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje".  

1. Pateikia projekto 

vykdytojas.

1. Finansinių mechanizmų valdyba ir jos 

įgalioti asmenys.

2. Europos laisvosios prekybos 

asociacijos audito valdyba.

3. LR finansų ministerija ir jos galioti 

asmenys.                                                

4. Programų partneriai.

5 metai po projekto pabaigos. 

Duomenys apie asmens ryšio paslaugų naudojimą. 1. Projekto vykdytojo darbuotojai. 1. Projekto išlaidų tinkamumo nustatymas. 1. LR finansų ministro 2018-11-12 įsakymas Nr. 1K-389 "Dėl 

2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos 

finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje".  

1. Pateikia projekto 

vykdytojas.

1. Finansinių mechanizmų valdyba ir jos 

įgalioti asmenys.

2. Europos laisvosios prekybos 

asociacijos audito valdyba.

3. LR finansų ministerija ir jos galioti 

asmenys.                                                

4. Programų partneriai.

5 metai 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. Projekto vykdytojo darbuotojai. 1. Pirkimų priežiūros įgyvendinimas.

2. Projekto išlaidų tinkamumo nustatymas.

1. LR finansų ministro 2018-11-12 įsakymas Nr. 1K-389 "Dėl 

2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos 

finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje".  

2. CPVA patvirtintos gairės pareiškėjams.

1. Pateikia projekto 

vykdytojas.

1. Finansinių mechanizmų valdyba ir jos 

įgalioti asmenys.

2. Europos laisvosios prekybos 

asociacijos audito valdyba.

3. LR finansų ministerija ir jos galioti 

asmenys.                                                

4. Programų partneriai.

5 metai po projekto pabaigos. 

Asmens kvalifikacijos duomenys (asmens kodas, 

kvalifikacijos sritis, kvalifikacijos suteikimo ir 

galiojimo laikotarpis, kvalifikacijos dokumento 

numeris).

1. Prekių tiekėjų, paslaugų teikėjų, 

rangovų, subtiekėjų atstovai.

1. Pirkimų priežiūros įgyvendinimas.

2. Projekto išlaidų tinkamumo nustatymas.

1. LR finansų ministro 2018-11-12 įsakymas Nr. 1K-389 "Dėl 

2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos 

finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje".  

2. CPVA patvirtintos gairės pareiškėjams.

1. Pateikia projekto 

vykdytojas.

1. Finansinių mechanizmų valdyba ir jos 

įgalioti asmenys.

2. Europos laisvosios prekybos 

asociacijos audito valdyba.

3. LR finansų ministerija ir jos galioti 

asmenys.                                                

4. Programų partneriai.

5 metai po projekto pabaigos.

Asmens  dalyvavimo  kvalifikacijos kėlimo 

kursuose, mokymuose duomenys (mokymų tema, 

mokymų vieta, darbovietė, pareigos, telefono numeris, 

elektroninio pašto adresas, asmens parašas).

1. Projektų vykdytojo darbuotojai. 

2. Mokymų dalyviai.

1. Projekto išlaidų tinkamumo nustatymas.

2. Projekto rodiklių pasiekimo nustatymas.

3. Mokymuose dalyvavusių pareiškėjų, 

projektų vykdytojų atstovų identifikavimas.

1. LR finansų ministro 2018-11-12 įsakymas Nr. 1K-389 "Dėl 

2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos 

finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje".  

1. Pateikia projekto 

vykdytojas.

1. Finansinių mechanizmų valdyba ir jos 

įgalioti asmenys. 

2. Europos laisvosios prekybos 

asociacijos audito valdyba. 

3. LR finansų ministerija ir jos galioti 

asmenys.                                                

4. Programų partneriai.

5 metai po projekto pabaigos.

Informacija pagrindžianti kodėl asmuo 

nedalyvaus projekto veikloje.

1. Projekto vykdytojų darbuotojai. 1. Asmenų, susijusių su projekto 

įgyvendinimu, identifikavimas.

2. Komunikavimas su asmenimis susijusiais 

su projekto įgyvendinimu.

3. Projekto sutarčių pakeitimas.

1. LR finansų ministro 2018-11-12 įsakymas Nr. 1K-389 "Dėl 

2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos 

finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje".  

1. Pateikia projekto 

vykdytojas.

1. Finansinių mechanizmų valdyba ir jos 

įgalioti asmenys.

2. Europos laisvosios prekybos 

asociacijos audito valdyba. 

3. LR finansų ministerija ir jos galioti 

asmenys.                                                

4. Programų partneriai.

5 metai po projekto pabaigos. 

Projekto apimtyje sukurtose informacinėse 

sistemose esantys konkrečių asmenų duomenys.

1. Projekto vykdytojų darbuotojai. 1. Patikros vietoje atlikimas.

2. Projekto rodiklių pasiekimo nustatymas.

1. LR finansų ministro 2018-11-12 įsakymas Nr. 1K-389 "Dėl 

2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos 

finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje".  

1. Pateikia projekto 

vykdytojas.

1. Finansinių mechanizmų valdyba ir jos 

įgalioti asmenys.

2. Europos laisvosios prekybos 

asociacijos audito valdyba. 

3. LR finansų ministerija ir jos galioti 

asmenys.                                                

4. Programų partneriai.

5 metai po projekto pabaigos. 

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

2. Mokymų dalyviai.

1. Projekto išlaidų tinkamumo nustatymas. 1. LR finansų ministro 2018-11-12 įsakymas Nr. 1K-389 "Dėl 

2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos 

finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje".

1. Pateikia projekto 

vykdytojas.

1. Finansinių mechanizmų valdyba ir jos 

įgalioti asmenys.

2. Europos laisvosios prekybos 

asociacijos audito valdyba. 

3. LR finansų ministerija ir jos galioti 

asmenys.                                                

4. Programų partneriai.

5 metai po projekto pabaigos. 

Audio įrašai, kuriuose identifikuojamas konkretus 

asmuo.

1. Pareiškėjų darbuotojai.             2. 

Projektų vykdytojo darbuotojai. 

3. Mokymų dalyviai.

1. Faktinių įrodymų išsaugojimas dėl 

posėdžių metu svarstytų klausimų.

2. Projekto išlaidų tinkamumo nustatymas.

1. LR finansų ministro 2018-11-12 įsakymas Nr. 1K-389 "Dėl 

2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos 

finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje".  

1. Pateikia projekto 

vykdytojas.                    

2. Sukuriami CPVA 

darbuotojų susitikimo su 

projekto pareiškėjai 

metu.

1. Finansinių mechanizmų valdyba ir jos 

įgalioti asmenys.

2. Europos laisvosios prekybos 

asociacijos audito valdyba. 

3. LR finansų ministerija ir jos galioti 

asmenys.                                                

4. Programų partneriai.

5 metai 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. Finansinių mechanizmų valdyba ir jos 

įgalioti asmenys.

2. Europos laisvosios prekybos 

asociacijos audito valdyba. 

3. LR finansų ministerija ir jos galioti 

asmenys.                                                

4. Programų partneriai.

5 metai po projekto pabaigos. 

Viešų ir privačių interesų deklaravimo duomenys. 1. Projekto vykdytojų darbuotojai. 1. Įtariamo pažeidimo tyrimas. 1. LR finansų ministro 2018-11-12 įsakymas Nr. 1K-389 "Dėl 

2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos 

finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje".  

1. Pateikia projekto 

vykdytojas.

1. Finansinių mechanizmų valdyba ir jos 

įgalioti asmenys.

2. Europos laisvosios prekybos 

asociacijos audito valdyba. 

3. LR finansų ministerija ir jos galioti 

asmenys.                                                

4. Programų partneriai.

5 metai po projekto pabaigos. 

Duomenys apie asmens padarytus teisės 

pažeidimus.

1. Projekto vykdytojų darbuotojai. 1. Pirkimų priežiūros įgyvendinimas. 1. Aprašas.

2. CPVA patvirtintos gairės pareiškėjams.

1. Pateikia projekto 

vykdytojas.

1. Finansinių mechanizmų valdyba ir jos 

įgalioti asmenys.

2. Europos laisvosios prekybos 

asociacijos audito valdyba. 

3. LR finansų ministerija ir jos galioti 

asmenys.                                                

4. Programų partneriai.

5 metai po projekto pabaigos. 

ASMENS DUOMENYS TVARKOMI ADMINISTRUOJANT EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS IR NORVEGIJOS PROGRAMĄ


