
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 

Vardas Pavardė. 1. CPVA darbuotojai. 

2. Paslaugų teikėjai.

1. Ataskaitų Valstybinei mokesčių 

inspekcijai (toliau - VMI) ir Sodrai 

pateikimas. 

2. Išlaidų pagrindimas teikiant mokėjimo 

prašymus, išlaidų deklaracijas.

3. Atlikti mokėjimo pavedimus.                                                                       

4.  "Parašų ir antspaudo pavyzdžių kortelės" 

bankui, kuriame atidarytos CPVA valdomos 

sąskaitos, pateikimas.                                                                          

5. Finansų valdymo apskaitos informacinės 

sistemos (toliau - FVAIS) "Naudotojų 

identifikavimo kortelės" informacijos 

pateikimas LR Finansų ministerijai.

1. Forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 

viršininko 2004 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. VA-145.                                                      

2. Forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos ministerijos 

viršininko 2003 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-238.     

3. Forma patvirtinta Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymu V-243.

4. Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. sausio 25 d. 

įsakymu Nr. A1-35.                                                                        

5. 2016 m. vasario 12 d. sutartis dėl Vidaus saugumo fondo techninės paramos lėšų skyrimo 

įgaliotajai institucija Nr. 1S-12/2016/4-17-1.

6. LR Finansų ministro 2018 m. lapkričio 12 d. įsakymas Nr.1K-389 "Dėl 2014-2021 m. Europos 

ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje". 

7. LR finansų ministro 2014 m. spalio 28 d. įsakymas Nr. 1K-337 „Dėl Techninės paramos 

administravimo taisyklių patvirtinimo“. 

8.  LR finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymas Nr. 1K-316 „Dėl projektų administravimo ir 

finansavimo taisyklių patvirtinimo“.    

9. Sutartys su bankais, kuriuose atidarytos CPVA valdomos sąskaitos.

10. FVAIS nuostatai.   

11.CPVA vykdomų kitų projektų (ne techninės paramos) sutartys.          

1. Duomenys Personalo 

valdymo sistemoje Stekas 

(toliau - Stekas).

2. Duomenys Personalo 

valdymo sistemoje 

ProfitWeb (toliau - 

ProfitWeb).

3. Duomenys Finansų 

valdymo apskaitos 

informacinė sistemoje 

(toliau - FVAIS).

4. Išlaidų pagrindimo 

dokumentus pateikia 

atsakingi CPVA 

darbuotojai.

5. Sąskaita ar kitas 

dokumentas apmokėjimui.

1. VMI.

2. Sodra.

3. CPVA vykdomų projektų 

finansavimo sutartis administruojančios, 

auditus, patikrinimus atliekančios 

institucijos.

4. Bankai, kuriuose atidarytos CPVA 

valdomos sąskaitos.

5. Bankai į kuriuos atliekami mokėjimo 

pavedimai.

6. LR Finansų ministerija.

7. Nepriklausomos audito institucijos.

1. SODRA formos 10 metų.                                                                                                    

2. VMI formos - 10 metų.                                                                                                       

3. Asmens kortelės - 50 metų.     

4. Saugoma CPVA vykdomų 

techninės paramos projektų 

finansavimo sutartyse nustatytą 

terminą.

Asmens kodas. 1. CPVA darbuotojai. 

2. Paslaugų teikėjai.

1. Ataskaitų VMI ir Sodrai pateikimas.

2. Išlaidų pagrindimas teikiant mokėjimo 

prašymus, išlaidų deklaracijas.

3. Pažymos apie priskaičiuotą ir išmokėtą 

darbo užmokestį bei kitas išmokas 

darbuotojui teikimas.

4. Atlikti mokėjimo pavedimus tiekėjams už 

suteiktas paslaugas.

1. Forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 

viršininko 2004 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. VA-145.                                                      

2. Forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos ministerijos 

viršininko 2003 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-238.     

3. Forma patvirtinta Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymu V-243.

4. Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. sausio 25 d. 

įsakymu Nr. A1-35.                                                                         

5. 2016 m. vasario 12 d. sutartis dėl Vidaus saugumo fondo techninės paramos lėšų skyrimo 

įgaliotajai institucija Nr. 1S-12/2016/4-17-1. 

6. LR Finansų ministro 2018 m. lapkričio 12 d. įsakymas Nr.1K-389 "Dėl 2014-2021 m. Europos 

ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje". 

7. LR finansų ministro 2014 m. spalio 28 d. įsakymas Nr. 1K-337 „Dėl Techninės paramos 

administravimo taisyklių patvirtinimo“. 

8.  LR finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymas Nr. 1K-316 „Dėl projektų administravimo ir 

finansavimo taisyklių patvirtinimo“.    

9. Sutartys su paslaugų teikėjais už suteiktas paslaugas.

1. Duomenys Stekas.

2. Duomenys  ProfitWeb.

3. Išlaidų pagrindimo 

dokumentus pateikia 

atsakingi CPVA 

darbuotojai. 

4. Sąskaita ar kitas 

dokumentas apmokėjimui.

1. VMI.

2. Sodra.

3. CPVA vykdomų projektų 

finansavimo sutartis administruojančios, 

auditus, patikrinimus atliekančios 

institucijos.

4. Bankai, kuriuose atidarytos CPVA 

valdomos sąskaitos.

5. Bankai į kuriuos atliekami mokėjimo 

pavedimai.

6. LR Finansų ministerija.

7. Nepriklausomos audito institucijos.

1. SODRA formos 10 metų.                                                                                                    

2. VMI formos - 10 metų.                                                                                                       

3. Asmens kortelės - 50 metų.     

4. Saugoma CPVA vykdomų 

techninės paramos projektų 

finansavimo sutartyse nustatytą 

terminą.

Gimimo data. 1. Paslaugų teikėjai. 1. Išlaidų pagrindimas teikiant mokėjimo 

prašymus, išlaidų deklaracijas.

1. 2016 m. vasario 12 d. sutartis dėl Vidaus saugumo fondo techninės paramos lėšų skyrimo 

įgaliotajai institucija Nr. 1S-12/2016/4-17-1. 

2. LR Finansų ministro 2018 m. lapkričio 12 d. įsakymas Nr.1K-389 "Dėl 2014-2021 m. Europos 

ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje". 

3. LR finansų ministro 2014 m. spalio 28 d. įsakymas Nr. 1K-337 „Dėl Techninės paramos 

administravimo taisyklių patvirtinimo“. 

4.  LR finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymas Nr. 1K-316 „Dėl projektų administravimo ir 

finansavimo taisyklių patvirtinimo“.

5. CPVA vykdomų kitų projektų (ne techninės paramos) sutartys.

1. Išlaidų pagrindimo 

dokumentus pateikia 

atsakingi CPVA 

darbuotojai. 

1. VMI.

2. LR Finansų ministerija.

3. CPVA vykdomų projektų 

finansavimo sutartis administruojančios, 

auditus, patikrinimus atliekančios 

institucijos.      

4. Nepriklausomos audito institucijos.

1. Saugoma CPVA vykdomų 

techninės paramos projektų 

finansavimo sutartyse nustatytą 

terminą.

Deklaruotos gyvenamosios vietos adresas. 1. CPVA darbuotojai. 

2. Paslaugų teikėjai.

1. Metinės A klasės išmokų, nuo jų 

išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio 

deklaracijos pateikimas VMI.

2. Atlikti mokėjimo pavedimus tiekėjams už 

suteiktas paslaugas.

1. Forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 

viršininko 2004 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. VA-145.  

2. Sutartys su paslaugų teikėjais už suteiktas paslaugas.

1. Duomenys Stekas.

2. Duomenys ProfitWeb.

3. Sąskaita ar kitas 

dokumentas apmokėjimui.

1. VMI.                                                            

2. Bankai į kuriuos atliekami mokėjimo 

pavedimai.

1. Mokesčių deklaracijos 10 

metų

2. Ūkinių operacijų dokumentai 

10 metų.

3. Turto valdymo dokumentai  10 

metų.

Duomenys apie asmens ryšio paslaugų naudojimą. 1. CPVA darbuotojai. 1. Išlaidų pagrindimas teikiant mokėjimo 

prašymus, išlaidų deklaracijas.

1. 2016 m. vasario 12 d. sutartis dėl Vidaus saugumo fondo techninės paramos lėšų skyrimo 

įgaliotajai institucija Nr. 1S-12/2016/4-17-1. 

2.LR Finansų ministro 2018 m. lapkričio 12 d. įsakymas Nr.1K-389 "Dėl 2014-2021 m. Europos 

ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje".

3. LR finansų ministro 2014 m. spalio 28 d. įsakymas Nr. 1K-337 „Dėl Techninės paramos 

administravimo taisyklių patvirtinimo“. 

4.  LR finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymas Nr. 1K-316 „Dėl projektų administravimo ir 

finansavimo taisyklių patvirtinimo“.

5. CPVA vykdomų kitų projektų (ne techninės paramos) sutartys.

1.Pateikia ryšio paslaugų 

teikėjai. 

2. Išlaidų pagrindimo 

dokumentus pateikia 

atsakingi CPVA 

darbuotojai. 

1. CPVA vykdomų projektų 

finansavimo sutartis administruojančios, 

auditus, patikrinimus atliekančios 

institucijos.      

1. Saugoma CPVA vykdomų 

techninės paramos projektų 

finansavimo sutartyse nustatytą 

terminą.

Duomenys apie gautus vykdomuosius dokumentus ir 

šių dokumentų turinys.

1. CPVA darbuotojai. 1. Atlikti darbo užmokesčio išskaitą. 1. Civilinio proceso kodeksas. 1. Duomenys Stekas.

2. Duomenys ProfitWeb.

1. CPVA darbuotojai.

2. Vykdomajame dokumente nurodyti 

asmenys.

1. Asmens kortelės - 50 metų.   

Asmens neįgalumo duomenys. 1. CPVA darbuotojai. 1. Darbo užmokesčio apskaičiavimas. 1. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas. 1. Duomenys Stekas.

2. Duomenys ProfitWeb.

Netaikoma. 1. Asmens kortelės - 50 metų.   

Darbo pradžia. 1. CPVA darbuotojai. 1. Darbo užmokesčio apskaičiavimas.

2. Išlaidų pagrindimas teikiant mokėjimo 

prašymus, išlaidų deklaracijas.

1. 2016 m. vasario 12 d. sutartis dėl Vidaus saugumo fondo techninės paramos lėšų skyrimo 

įgaliotajai institucija Nr. 1S-12/2016/4-17-1. 

2. LR Finansų ministro 2018 m. lapkričio 12 d. įsakymas Nr.1K-389 "Dėl 2014-2021 m. Europos 

ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje".  

3. LR finansų ministro 2014 m. spalio 28 d. įsakymas Nr. 1K-337 „Dėl Techninės paramos 

administravimo taisyklių patvirtinimo“. 

4.  LR finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymas Nr. 1K-316 „Dėl projektų administravimo ir 

finansavimo taisyklių patvirtinimo“.

5. CPVA vykdomų kitų projektų (ne techninės paramos) sutartys.

1. Duomenys Stekas.

2. Duomenys ProfitWeb..

3. Išlaidų pagrindimo 

dokumentus pateikia 

atsakingi CPVA 

darbuotojai. 

1. CPVA vykdomų projektų 

finansavimo sutartis administruojančios, 

auditus, patikrinimus atliekančios 

institucijos.      

2. Nepriklausomos audito institucijos.

1. Saugoma CPVA vykdomų 

techninės paramos projektų 

finansavimo sutartyse nustatytą 

terminą.

Asmens pareigos. 1. CPVA darbuotojai. 1. Darbo užmokesčio apskaičiavimas.

2. Išlaidų pagrindimas teikiant mokėjimo 

prašymus, išlaidų deklaracijas.

3. "Parašų ir antspaudo pavyzdžių kortelės"  

bankui, kuriame atidarytos CPVA valdomos 

sąskaitos, pateikimas.                                                                     

1. 2016 m. vasario 12 d. sutartis dėl Vidaus saugumo fondo techninės paramos lėšų skyrimo 

įgaliotajai institucija Nr. 1S-12/2016/4-17-1. 

2. LR Finansų ministro 2018 m. lapkričio 12 d. įsakymas Nr.1K-389 "Dėl 2014-2021 m. Europos 

ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje".  

3. LR finansų ministro 2014 m. spalio 28 d. įsakymas Nr. 1K-337 „Dėl Techninės paramos 

administravimo taisyklių patvirtinimo“. 

4.  LR finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymas Nr. 1K-316 „Dėl projektų administravimo ir 

finansavimo taisyklių patvirtinimo“.

5. CPVA vykdomų kitų projektų (ne techninės paramos) sutartys.

1. Duomenys Stekas.

2. Duomenys ProfitWeb.

3. Išlaidų pagrindimo 

dokumentus pateikia 

atsakingi CPVA 

darbuotojai. 

1. CPVA vykdomų projektų 

finansavimo sutartis administruojančios, 

auditus, patikrinimus atliekančios 

institucijos.      

2. Nepriklausomos audito institucijos.

3. Bankas, kuriame atidarytos įmonės 

valdomos sąskaitos.

1. Saugoma CPVA vykdomų 

techninės paramos projektų 

finansavimo sutartyse nustatytą 

terminą.

Asmens darbo funkcijos. 1. CPVA darbuotojai. 1. Išlaidų pagrindimas teikiant mokėjimo 

prašymus, išlaidų deklaracijas.

1. 2016 m. vasario 12 d. sutartis dėl Vidaus saugumo fondo techninės paramos lėšų skyrimo 

įgaliotajai institucija Nr. 1S-12/2016/4-17-1. 

2. LR Finansų ministro 2018 m. lapkričio 12 d. įsakymas Nr.1K-389 "Dėl 2014-2021 m. Europos 

ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje".  

3. LR finansų ministro 2014 m. spalio 28 d. įsakymas Nr. 1K-337 „Dėl Techninės paramos 

administravimo taisyklių patvirtinimo“. 

1. Išlaidų pagrindimo 

dokumentus pateikia 

atsakingi CPVA 

darbuotojai. 

1. CPVA vykdomų projektų 

finansavimo sutartis administruojančios, 

auditus, patikrinimus atliekančios 

institucijos.      

2. Nepriklausomos audito institucijos.

1. Saugoma CPVA vykdomų 

techninės paramos projektų 

finansavimo sutartyse nustatytą 

terminą.

Asmens perkėlimas (paskyrimas) eiti pareigas. 1. CPVA darbuotojai. 1. Išlaidų pagrindimas teikiant mokėjimo 

prašymus, išlaidų deklaracijas.

1. 2016 m. vasario 12 d. sutartis dėl Vidaus saugumo fondo techninės paramos lėšų skyrimo 

įgaliotajai institucija Nr. 1S-12/2016/4-17-1. 

2. LR Finansų ministro 2018 m. lapkričio 12 d. įsakymas Nr.1K-389 "Dėl 2014-2021 m. Europos 

ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje".  

3. LR finansų ministro 2014 m. spalio 28 d. įsakymas Nr. 1K-337 „Dėl Techninės paramos 

administravimo taisyklių patvirtinimo“. 

1. Išlaidų pagrindimo 

dokumentus pateikia 

atsakingi CPVA 

darbuotojai. 

1. CPVA vykdomų projektų 

finansavimo sutartis administruojančios, 

auditus, patikrinimus atliekančios 

institucijos.      

2. Nepriklausomos audito institucijos.

1. Saugoma CPVA vykdomų 

techninės paramos projektų 

finansavimo sutartyse nustatytą 

terminą.

Nustatyta darbo laiko trukmė. 1. CPVA darbuotojai. 1. Darbo užmokesčio apskaičiavimas.

2. Išlaidų pagrindimas teikiant mokėjimo 

prašymus, išlaidų deklaracijas.

1. 2016 m. vasario 12 d. sutartis dėl Vidaus saugumo fondo techninės paramos lėšų skyrimo 

įgaliotajai institucija Nr. 1S-12/2016/4-17-1. 

2. LR Finansų ministro 2018 m. lapkričio 12 d. įsakymas Nr.1K-389 "Dėl 2014-2021 m. Europos 

ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje".  

3. LR finansų ministro 2014 m. spalio 28 d. įsakymas Nr. 1K-337 „Dėl Techninės paramos 

administravimo taisyklių patvirtinimo“. 

4.  LR finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymas Nr. 1K-316 „Dėl projektų administravimo ir 

finansavimo taisyklių patvirtinimo“.

5. CPVA vykdomų kitų projektų (ne techninės paramos) sutartys.

1. Duomenys Stekas.

2. Duomenys ProfitWeb.

3. Išlaidų pagrindimo 

dokumentus pateikia 

atsakingi CPVA 

darbuotojai. 

1. CPVA vykdomų projektų 

finansavimo sutartis administruojančios, 

auditus, patikrinimus atliekančios 

institucijos.

2. Nepriklausomos audito institucijos.

1. Saugoma CPVA vykdomų 

techninės paramos projektų 

finansavimo sutartyse nustatytą 

terminą.

Darbo sutarties terminas. 1. CPVA darbuotojai. 1. Darbo užmokesčio apskaičiavimas.

2. Išlaidų pagrindimas teikiant mokėjimo 

prašymus, išlaidų deklaracijas.

1. 2016 m. vasario 12 d. sutartis dėl Vidaus saugumo fondo techninės paramos lėšų skyrimo 

įgaliotajai institucija Nr. 1S-12/2016/4-17-1. 

2. LR Finansų ministro 2018 m. lapkričio 12 d. įsakymas Nr.1K-389 "Dėl 2014-2021 m. Europos 

ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje".  

3. LR finansų ministro 2014 m. spalio 28 d. įsakymas Nr. 1K-337 „Dėl Techninės paramos 

administravimo taisyklių patvirtinimo“. 

4.  LR finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymas Nr. 1K-316 „Dėl projektų administravimo ir 

finansavimo taisyklių patvirtinimo“.

5. CPVA vykdomų kitų projektų (ne techninės paramos) sutartys.

1. Duomenys Stekas.

2. Duomenys ProfitWeb.

3. Išlaidų pagrindimo 

dokumentus pateikia 

atsakingi CPVA 

darbuotojai. 

1. CPVA vykdomų projektų 

finansavimo sutartis administruojančios, 

auditus, patikrinimus atliekančios 

institucijos.      

2. Nepriklausomos audito institucijos.

1. Saugoma CPVA vykdomų 

techninės paramos projektų 

finansavimo sutartyse nustatytą 

terminą.

Darbo užmokesčio suma ir (arba) jo apskaičiavimo 

tvarka.

1. CPVA darbuotojai. 1. Ataskaitų VMI ir Sodrai pateikimas. 

2. Darbo užmokesčio apskaičiavimas.

3. Išlaidų pagrindimas teikiant mokėjimo 

prašymus, išlaidų deklaracijas.

4. Atlikti mokėjimo pavedimus.  

1. Forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 

viršininko 2004 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. VA-145.

2. Forma patvirtinta Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymu V-243.

3. Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. sausio 25 d. 

įsakymu Nr. A1-35.

2016 m. vasario 12 d. sutartis dėl Vidaus saugumo fondo techninės paramos lėšų skyrimo įgaliotajai 

institucija Nr. 1S-12/2016/4-17-1.

4. LR Finansų ministro 2018 m. lapkričio 12 d. įsakymas Nr.1K-389 "Dėl 2014-2021 m. Europos 

ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje".  

5. LR finansų ministro 2014 m. spalio 28 d. įsakymas Nr. 1K-337 „Dėl Techninės paramos 

administravimo taisyklių patvirtinimo“.

6.  LR finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymas Nr. 1K-316 „Dėl projektų administravimo ir 

finansavimo taisyklių patvirtinimo“.

1. Duomenys Stekas.

2. Duomenys ProfitWeb.

3. Išlaidų pagrindimo 

dokumentus pateikia 

atsakingi CPVA 

darbuotojai. 

1. VMI.

2. Sodra.

3. LR Finansų ministerija.

4. CPVA vykdomų projektų 

finansavimo sutartis administruojančios, 

auditus, patikrinimus atliekančios 

institucijos.      

5. Nepriklausomos audito institucijos.

6. Bankas į kurį atliekami mokėjimo 

pavedimai.

1. Saugoma CPVA vykdomų 

techninės paramos projektų 

finansavimo sutartyse nustatytą 

terminą.

Asmens faktiškai dirbtas darbo laikas. 1. CPVA darbuotojai. 1. Darbo užmokesčio apskaičiavimas.

2. Išlaidų pagrindimas teikiant mokėjimo 

prašymus, išlaidų deklaracijas.

1. 2016 m. vasario 12 d. sutartis dėl Vidaus saugumo fondo techninės paramos lėšų skyrimo 

įgaliotajai institucija Nr. 1S-12/2016/4-17-1.

2. LR Finansų ministro 2018 m. lapkričio 12 d. įsakymas Nr.1K-389 "Dėl 2014-2021 m. Europos 

ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje".

3. LR finansų ministro 2014 m. spalio 28 d. įsakymas Nr. 1K-337 „Dėl Techninės paramos 

administravimo taisyklių patvirtinimo“.

1. Duomenys Stekas.

2. Duomenys ProfitWeb.

3. Išlaidų pagrindimo 

dokumentus pateikia 

atsakingi CPVA 

darbuotojai. 

1. CPVA vykdomų projektų 

finansavimo sutartis administruojančios, 

auditus, patikrinimus atliekančios 

institucijos.      

2. Nepriklausomos audito institucijos.

1. Saugoma CPVA vykdomų 

techninės paramos projektų 

finansavimo sutartyse nustatytą 

terminą.

Asmens nedarbingumo laikotarpis. 1. CPVA darbuotojai. 1. Ataskaitų Sodrai pateikimas.

2. Darbo užmokesčio apskaičiavimas.

3.Išlaidų pagrindimas teikiant mokėjimo 

prašymus, išlaidų deklaracijas.

1. Forma patvirtinta Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymu V-243.                                   

2. 2016 m. vasario 12 d. sutartis dėl Vidaus saugumo fondo techninės paramos lėšų skyrimo 

įgaliotajai institucija Nr. 1S-12/2016/4-17-1.

3. LR Finansų ministro 2018 m. lapkričio 12 d. įsakymas Nr.1K-389 "Dėl 2014-2021 m. Europos 

ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje".

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

administravimo taisyklių patvirtinimo“.                               

1. Duomenys Stekas.

2. Duomenys ProfitWeb.

3. Išlaidų pagrindimo 

dokumentus pateikia 

atsakingi CPVA 

darbuotojai. 

1. Sodra.

2. CPVA vykdomų projektų 

finansavimo sutartis administruojančios, 

auditus, patikrinimus atliekančios 

institucijos.     

3. Nepriklausomos audito institucijos.

1. Saugoma CPVA vykdomų 

techninės paramos projektų 

finansavimo sutartyse nustatytą 

terminą.

Asmens atostogos. 1. CPVA darbuotojai. 1. Darbo užmokesčio už atostogas 

apskaičiavimas.

2. Išlaidų pagrindimas teikiant mokėjimo 

prašymus, išlaidų deklaracijas.

1. 2016 m. vasario 12 d. sutartis dėl Vidaus saugumo fondo techninės paramos lėšų skyrimo 

įgaliotajai institucija Nr. 1S-12/2016/4-17-1. 

2. LR Finansų ministro 2018 m. lapkričio 12 d. įsakymas Nr.1K-389 "Dėl 2014-2021 m. Europos 

ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje".

3. LR finansų ministro 2014 m. spalio 28 d. įsakymas Nr. 1K-337 „Dėl Techninės paramos 

administravimo taisyklių patvirtinimo“. 

4.  LR finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymas Nr. 1K-316 „Dėl projektų administravimo ir 

finansavimo taisyklių patvirtinimo“.

5. CPVA vykdomų kitų projektų (ne techninės paramos) sutartys.

1. Duomenys Stekas.

2. Duomenys ProfitWeb.

3. Išlaidų pagrindimo 

dokumentus pateikia 

atsakingi CPVA 

darbuotojai. 

1. CPVA vykdomų projektų 

finansavimo sutartis administruojančios, 

auditus, patikrinimus atliekančios 

institucijos.      

2. Nepriklausomos audito institucijos.

1. Saugoma CPVA vykdomų 

techninės paramos projektų 

finansavimo sutartyse nustatytą 

terminą.

Asmeniui suteiktas papildomas poilsio laikas. 1. CPVA darbuotojai. 1. Darbo užmokesčio apskaičiavimas.

2. Išlaidų pagrindimas teikiant mokėjimo 

prašymus, išlaidų deklaracijas.

1. 2016 m. vasario 12 d. sutartis dėl Vidaus saugumo fondo techninės paramos lėšų skyrimo 

įgaliotajai institucija Nr. 1S-12/2016/4-17-1. 

2. LR Finansų ministro 2018 m. lapkričio 12 d. įsakymas Nr.1K-389 "Dėl 2014-2021 m. Europos 

ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje".

3. LR finansų ministro 2014 m. spalio 28 d. įsakymas Nr. 1K-337 „Dėl Techninės paramos 

administravimo taisyklių patvirtinimo“. 

4.  LR finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymas Nr. 1K-316 „Dėl projektų administravimo ir 

finansavimo taisyklių patvirtinimo“.

5. CPVA vykdomų kitų projektų (ne techninės paramos) sutartys.

1. Duomenys Stekas.

2. Duomenys ProfitWeb.

3. Išlaidų pagrindimo 

dokumentus pateikia 

atsakingi CPVA 

darbuotojai. 

1. CPVA vykdomų projektų 

finansavimo sutartis administruojančios, 

auditus, patikrinimus atliekančios 

institucijos.      

2. Nepriklausomos audito institucijos.

1. Saugoma CPVA vykdomų 

techninės paramos projektų 

finansavimo sutartyse nustatytą 

terminą.

Duomenys, reikalingi darbo užmokesčiui pervesti 

(avanso dydis, bankas, sąskaitos numeris).

1. CPVA darbuotojai. 1. Išlaidų pagrindimas teikiant mokėjimo 

prašymus, išlaidų deklaracijas.

2. Atlikti mokėjimo pavedimus.

1. CPVA darbo tvarkos taisyklės 1. Duomenys Stekas.

2. Duomenys ProfitWeb.

1. Nepriklausomos audito institucijos. 

2. Bankas į kurį atliekami mokėjimo 

pavedimai.

1. Saugoma iki CPVA darbuotojo 

darbo santykių pabaigos.

Duomenys apie premijas, priedus, pašalpas ir kt. 

išmokas.

1. CPVA darbuotojai. 1. Darbo užmokesčio apskaičiavimas.

2. Išlaidų pagrindimas teikiant mokėjimo 

prašymus, išlaidų deklaracijas.

1. 2016 m. vasario 12 d. sutartis dėl Vidaus saugumo fondo techninės paramos lėšų skyrimo 

įgaliotajai institucija Nr. 1S-12/2016/4-17-1. 

2. LR Finansų ministro 2018 m. lapkričio 12 d. įsakymas Nr.1K-389 "Dėl 2014-2021 m. Europos 

ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje".

3. LR finansų ministro 2014 m. spalio 28 d. įsakymas Nr. 1K-337 „Dėl Techninės paramos 

administravimo taisyklių patvirtinimo“. 

1. Duomenys Stekas.

2. Duomenys ProfitWeb.

3. Išlaidų pagrindimo 

dokumentus pateikia 

atsakingi CPVA 

darbuotojai. 

1. CPVA vykdomų projektų 

finansavimo sutartis administruojančios, 

auditus, patikrinimus atliekančios 

institucijos.      

2. Nepriklausomos audito institucijos.

1. Saugoma CPVA vykdomų 

techninės paramos projektų 

finansavimo sutartyse nustatytą 

terminą.

Informacija apie skatinimus ir nuobaudas. 1. CPVA darbuotojai. 1. Darbo užmokesčio apskaičiavimas.

2. Išlaidų pagrindimas teikiant mokėjimo 

prašymus, išlaidų deklaracijas.

1. 2016 m. vasario 12 d. sutartis dėl Vidaus saugumo fondo techninės paramos lėšų skyrimo 

įgaliotajai institucija Nr. 1S-12/2016/4-17-1. 

2. LR Finansų ministro 2018 m. lapkričio 12 d. įsakymas Nr.1K-389 "Dėl 2014-2021 m. Europos 

ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje".

3. LR finansų ministro 2014 m. spalio 28 d. įsakymas Nr. 1K-337 „Dėl Techninės paramos 

administravimo taisyklių patvirtinimo“. 

1. Duomenys Stekas.

2. Duomenys ProfitWeb.

3. Išlaidų pagrindimo 

dokumentus pateikia 

atsakingi CPVA 

darbuotojai. 

1. CPVA vykdomų projektų 

finansavimo sutartis administruojančios, 

auditus, patikrinimus atliekančios 

institucijos.      

2. Nepriklausomos audito institucijos.

1. Saugoma CPVA vykdomų 

techninės paramos projektų 

finansavimo sutartyse nustatytą 

terminą.

Su asmens kelionėmis ir komandiruotėmis susiję 

duomenys (komandiruotės tikslas, trukmė, vieta, 

maršrutas).

1. CPVA darbuotojai. 1. Ataskaitų Sodrai pateikimas. 

2. Darbo užmokesčio apskaičiavimas.

3. Komandiruotės išlaidų skaičiavimas.

4. Dienpinigių deklaravimas.

5. Išlaidų pagrindimas teikiant mokėjimo 

prašymus, išlaidų deklaracijas.

1. Forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 

viršininko 2004 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. VA-145.        

2. 2016 m. vasario 12 d. sutartis dėl Vidaus saugumo fondo techninės paramos lėšų skyrimo 

įgaliotajai institucija Nr. 1S-12/2016/4-17-1.

3. LR Finansų ministro 2018 m. lapkričio 12 d. įsakymas Nr.1K-389 "Dėl 2014-2021 m. Europos 

ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje".

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

administravimo taisyklių patvirtinimo“. 

5.  LR finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymas Nr. 1K-316 „Projektų administravimo ir 

finansavimo taisyklių patvirtinimo“. 

6.CPVA vykdomų kitų projektų (ne techninės paramos) sutartys.                                                                                                        

1. Duomenys Stekas.

2. Duomenys ProfitWeb.

3. Duomenys FVAIS.

3. Išlaidų pagrindimo 

dokumentus pateikia 

atsakingi CPVA 

darbuotojai. 

1. VMI.

2. CPVA vykdomų projektų 

finansavimo sutartis administruojančios, 

auditus, patikrinimus atliekančios 

institucijos.      

3. Nepriklausomos audito institucijos.

1. Saugoma CPVA vykdomų 

techninės paramos projektų 

finansavimo sutartyse nustatytą 

terminą.

Asmens  dalyvavimo  kvalifikacijos kėlimo kursuose, 

mokymuose duomenys (mokymų tema, mokymų 

vieta, kvalifikacijos sritis, kvalifikacijos suteikimo ir 

galiojimo laikotarpis, kvalifikacijos dokumento 

numeris).

1. CPVA darbuotojai. 1. Išlaidų pagrindimas teikiant mokėjimo 

prašymus, išlaidų deklaracijas.

2. Atsiskaitymas už projekto stebėsenos 

rodiklius. 

1.  2016 m. vasario 12 d. sutartis dėl Vidaus saugumo fondo techninės paramos lėšų skyrimo 

įgaliotajai institucija Nr. 1S-12/2016/4-17-1.

2. LR Finansų ministro 2018 m. lapkričio 12 d. įsakymas Nr.1K-389 "Dėl 2014-2021 m. Europos 

ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje".

3. LR finansų ministro 2014 m. spalio 28 d. įsakymas Nr. 1K-337 „Dėl Techninės paramos 

administravimo taisyklių patvirtinimo“. 

4.  LR finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymas Nr. 1K-316 „Projektų administravimo ir 

finansavimo taisyklių patvirtinimo“. 

5.CPVA vykdomų kitų projektų (ne techninės paramos) sutartys.                                                                                                        

1. Išlaidų pagrindimo 

dokumentus pateikia 

atsakingi CPVA 

darbuotojai. 

1. CPVA vykdomų projektų 

finansavimo sutartis administruojančios, 

auditus, patikrinimus atliekančios 

institucijos.      

2. Nepriklausomos audito institucijos.

1. Saugoma CPVA vykdomų 

techninės paramos projektų 

finansavimo sutartyse nustatytą 

terminą.

Duomenys susiję su darbuotojo darbo sutarties 

nutraukimu (prašymai nutraukti darbo sutartį, 

darbuotojo atleidimo priežastys, šalių susitarimų 

duomenys).

1. CPVA darbuotojai. 1. Ataskaitų Sodrai pateikimas. 

2. Darbo užmokesčio apskaičiavimas.

3. Išlaidų pagrindimas teikiant mokėjimo 

prašymus, išlaidų deklaracijas.

4. Atsiskaitymas už projekto stebėsenos 

rodiklius. 

1. Forma patvirtinta Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymu V-243.   

2. 2016 m. vasario 12 d. sutartis dėl Vidaus saugumo fondo techninės paramos lėšų skyrimo 

įgaliotajai institucija Nr. 1S-12/2016/4-17-1.

3. LR Finansų ministro 2018 m. lapkričio 12 d. įsakymas Nr.1K-389 "Dėl 2014-2021 m. Europos 

ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje".

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

administravimo taisyklių patvirtinimo“.

5.  LR finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymas Nr. 1K-316 „Projektų administravimo ir 

finansavimo taisyklių patvirtinimo“. 

6. CPVA vykdomų kitų projektų (ne techninės paramos) sutartys.                                                                            

1. Duomenys Stekas.

2. Duomenys ProfitWeb.

3. Išlaidų pagrindimo 

dokumentus pateikia 

atsakingi CPVA 

darbuotojai. 

1. Sodra.

2. CPVA vykdomų projektų 

finansavimo sutartis administruojančios, 

auditus, patikrinimus atliekančios 

institucijos.      

3. Nepriklausomos audito institucijos.

1. Saugoma CPVA vykdomų 

techninės paramos projektų 

finansavimo sutartyse nustatytą 

terminą.

Asmens duomenų tvarkymas, vykdant finansinių išteklių valdymo veiklas


