
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, darbo telefono numeris, darbo elektroninio 

pašto adresas).

1. CPVA darbuotojai.

2. CPVA veikla 

suinteresuotų šalių 

atstovai.

1. Įstaigos interneto svetainės bendrųjų 

reikalavimų užtikrinimas. 

1. LR Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimas Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir 

savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“.

1. CPVA darbuotojų 

kontaktai pateikiami per 

Active Directory. 

2. Suinteresuotų šalių 

atstovų kontaktai 

surenkami iš viešai 

prieinamų šaltinių. 

1. cpva.lt svetainės lankytojai.

2. norwaygrants.lt  svetainės lankytojai.

3.esinvesticijos.lt svetainės lankytojai.

4. ppplietuva.lt svetainės lankytojai.

1. cpva.lt svetainėje CPVA darbuotojų kontaktiniai 

duomenys saugomi iki CPVA darbuotojo darbo 

santykių pabaigos.

2. norwaygrants.lt svetainėje CPVA darbuotojų ir 

CPVA veikla suinteresuotų šalių atstovų 

kontaktiniai duomenys saugomi iki šių asmenų 

darbo pabaigos su 2009–2014 m. Europos 

ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių 

mechanizmų programa.

3. esinvesticijos.lt svetainėje CPVA darbuotojų ir 

ES investicijų bei RRF fondo veikla suinteresuotų 

šalių atstovų kontaktiniai duomenys saugomi iki šių 

asmenų darbo pabaigos su ES investicijų 

programomis.
Asmens darbo funkcijos. 1. CPVA darbuotojai.

2. CPVA veikla 

suinteresuotų šalių 

atstovai.

1. Įstaigos interneto svetainės bendrųjų 

reikalavimų užtikrinimas. 

1. LR Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimas Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir 

savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“.

1. CPVA darbuotojų 

darbo funkcijas pateikia 

Personalo skyrius. 

2. Suinteresuotų šalių 

atstovų darbo funkcijos 

surenkamos iš viešai 

prieinamų šaltinių. 

1. cpva.lt svetainės lankytojai.

2. norwaygrants.lt  svetainės lankytojai.

3. esinvesticijos.lt svetainės lankytojai.

1. cpva.lt svetainėje CPVA darbuotojų darbo 

funkcijų duomenys saugomi iki CPVA darbuotojo 

darbo santykių pabaigos.

Nuotraukos, kuriose matomas konkretus asmuo. 1. CPVA darbuotojai. 

2. CPVA darbuotojų 

artimieji (įskaitant ir 

vaikus). 

3. CPVA veikla 

suinteresuotų šalių 

atstovai.

1. Mokymo, viešinimo renginių išlaidų 

pagrindimas pagal CPVA vykdomus 

techninės paramos ir komunikacijos 

projektus.

2. CPVA vidinės ir išorinės komunikacijos 

organizavimas.

1. Duomenų subjekto sutikimas (tuo atveju kai nuotraukos daromos ne pagal kitus pagrindus nurodytus 

šiai duomenų kategorijai).

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

finansavimo taisyklių patvirtinimo".

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

finansavimo taisyklių patvirtinimo“.

4. LR energetikos ministro ir LR finansų ministro 2015 m. rugsėjo 3 d. įsakymas 1-205/1K-282 "Dėl 

2014–2020 metų Ignalinos programos įgyvendinimo Lietuvoje taisyklių patvirtinimo".

5. LR vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 3 d.  įsakymas Nr. 1V-683 "Dėl Vidaus saugumo fondo  

projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo".

6. LR Vyriausybės 2017 m. vasario 22 d.  nutarimas Nr. 129 "Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų ir 

įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo".

7. LR susisiekimo ministro 2016 m. spalio 25 d. įsakymas Nr. 3-353(1.5E) "Dėl Europos infrastruktūros 

tinklų priemonės transporto ir telekomunikacijų sektorių projektams įgyvendinti Lietuvos Respublikoje 

taisyklių patvirtinimo".

8. LR finansų ministro 2008 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. 1K-418 "Dėl Lietuvos Respublikos ir 

Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir 

socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje, administravimo Lietuvoje taisyklių patvirtinimo". 

9. LR finansų ministro 2012 m. balandžio 11 d. įsakymas  Nr. 1K-135 "Dėl 2009–2014 m. Europos 

ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje".

10. Projekto Nr. 10.1.1-ESFA-V-912-01-0005 finansavimo sutartis.

11. Projekto Nr. 10.1.1-ESFA-V-912-01-0006  finansavimo sutartis.

12.  LR finansų ministro 2018-11-12 įsakymas Nr. 1K-389 "Dėl 2014–2021 m. Europos ekonominės 

erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje".

1. Komunikacijos 

skyrius inicijuoja 

fotosesijas.

2. Nuotraukas pateikia 

CPVA suinteresuotų 

šalių atstovai.

1. cpva.lt svetainės lankytojai.

2. norwaygrants.lt svetainės lankytojai.

3. CPVA vykdomų techninės paramos ir 

komunikacijos projektų finansavimo 

sutartis administruojančios, auditus, 

patikrinimus atliekančios institucijos.

4. esinvesticijos.lt svetainės lankytojai.

5. Facebook, LinkedIn ir Twitter 

socialinių tinklų paskyrų lankytojai.

6. ppplietuva.lt svetainės lankytojai.

1. Duomenų tvarkymo pagal subjekto sutikimą 

atveju iki sutikimo galiojimo pabaigos.

Audio įrašai, kuriuose identifikuojamas konkretus 

asmuo.

1. CPVA darbuotojai. 

2. CPVA darbuotojų 

artimieji (įskaitant ir 

vaikus). 

3. CPVA veikla 

suinteresuotų šalių 

atstovai.

1. Mokymų pareiškėjams, projektų 

vykdytojams metodinės medžiagos 

parengimas.

2. Mokymo, viešinimo renginių išlaidų 

pagrindimas pagal CPVA vykdomus 

techninės paramos ir komunikacijos  

projektus.

3. CPVA vidinės ir išorinės komunikacijos 

organizavimas.

1. Duomenų subjekto sutikimas (tuo atveju kai audio įrašai daromi ne pagal kitus pagrindus nurodytus šiai 

duomenų kategorijai).

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

finansavimo taisyklių patvirtinimo".

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

finansavimo taisyklių patvirtinimo“.

4. LR energetikos ministro ir LR finansų ministro 2015 m. rugsėjo 3 d. įsakymas 1-205/1K-282 "Dėl 

2014–2020 metų Ignalinos programos įgyvendinimo Lietuvoje taisyklių patvirtinimo".

5. LR vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 3 d.  įsakymas Nr. 1V-683 "Dėl Vidaus saugumo fondo  

projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo".

6. LR Vyriausybės 2017 m. vasario 22 d.  nutarimas Nr. 129 "Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų ir 

įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo".

7. LR susisiekimo ministro 2016 m. spalio 25 d. įsakymas Nr. 3-353(1.5E) "Dėl Europos infrastruktūros 

tinklų priemonės transporto ir telekomunikacijų sektorių projektams įgyvendinti Lietuvos Respublikoje 

taisyklių patvirtinimo".

8. LR finansų ministro 2008 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. 1K-418 "Dėl Lietuvos Respublikos ir 

Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir 

socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje, administravimo Lietuvoje taisyklių patvirtinimo". 

9. LR finansų ministro 2012 m. balandžio 11 d. įsakymas  Nr. 1K-135 "Dėl 2009–2014 m. Europos 

ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje".

10. Projekto Nr. 10.1.1-ESFA-V-912-01-0005 finansavimo sutartis;

11. Projekto Nr. 10.1.1-ESFA-V-912-01-0006  finansavimo sutartis.

12.  LR finansų ministro 2018-11-12 įsakymas Nr. 1K-389 "Dėl 2014–2021 m. Europos ekonominės 

erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje".

1. Komunikacijos 

skyrius padaro audio 

įrašą mokymų, 

viešinimo renginių 

metu.

1. cpva.lt svetainės lankytojai.

2. norwaygrants.lt svetainės lankytojai.

3. CPVA vykdomų techninės paramos ir 

komunikacijos projektų finansavimo 

sutartis administruojančios, auditus, 

patikrinimus atliekančios institucijos.

4. esinvesticijos.lt svetainės lankytojai.

5. CPVA socialinių tinklų paskyrų 

lankytojai.

6. ppplietuva.lt svetainės lankytojai.

1. Duomenų tvarkymo pagal subjekto sutikimą 

atveju iki sutikimo galiojimo pabaigos.

Video įrašai, kuriuose identifikuojamas konkretus 

asmuo

1. CPVA darbuotojai. 

2. CPVA darbuotojų 

artimieji (įskaitant ir 

vaikus). 

3. CPVA veikla 

suinteresuotų šalių 

atstovai.

1. Mokymų pareiškėjams, projektų 

vykdytojams metodinės medžiagos 

parengimas.

2. Mokymo, viešinimo renginių išlaidų 

pagrindimas pagal CPVA vykdomus 

techninės paramos ir komunikacijos  

projektus.

3. CPVA vidinės ir išorinės komunikacijos 

organizavimas.

1. Duomenų subjekto sutikimas (tuo atveju kai video įrašai daromi ne pagal kitus pagrindus nurodytus šiai 

duomenų kategorijai).

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

finansavimo taisyklių patvirtinimo".

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

finansavimo taisyklių patvirtinimo“.

4. LR energetikos ministro ir LR finansų ministro 2015 m. rugsėjo 3 d. įsakymas 1-205/1K-282 "Dėl 

2014–2020 metų Ignalinos programos įgyvendinimo Lietuvoje taisyklių patvirtinimo".

5. LR vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 3 d.  įsakymas Nr. 1V-683 "Dėl Vidaus saugumo fondo  

projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo".

6. LR Vyriausybės 2017 m. vasario 22 d.  nutarimas Nr. 129 "Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų ir 

įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo".

7. LR susisiekimo ministro 2016 m. spalio 25 d. įsakymas Nr. 3-353(1.5E) "Dėl Europos infrastruktūros 

tinklų priemonės transporto ir telekomunikacijų sektorių projektams įgyvendinti Lietuvos Respublikoje 

taisyklių patvirtinimo".

8. LR finansų ministro 2008 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. 1K-418 "Dėl Lietuvos Respublikos ir 

Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir 

socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje, administravimo Lietuvoje taisyklių patvirtinimo". 

9. LR finansų ministro 2012 m. balandžio 11 d. įsakymas  Nr. 1K-135 "Dėl 2009–2014 m. Europos 

ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje".

10. Projekto Nr. 10.1.1-ESFA-V-912-01-0005 finansavimo sutartis;

11. Projekto Nr. 10.1.1-ESFA-V-912-01-0006  finansavimo sutartis.

12. LR finansų ministro 2018-11-12 įsakymas Nr. 1K-389 "Dėl 2014–2021 m. Europos ekonominės 

erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje". 

1. Komunikacijos 

skyrius padaro video 

įrašą mokymų, 

viešinimo renginių 

metu.

1. cpva.lt svetainės lankytojai.

2. norwaygrants.lt svetainės lankytojai.

3. CPVA vykdomų techninės paramos ir 

komunikacijos projektų finansavimo 

sutartis administruojančios, auditus, 

patikrinimus atliekančios institucijos.

4. esinvesticijos.lt svetainės lankytojai.

5. CPVA socialinių tinklų paskyrų 

lankytojai.

6. ppplietuva.lt svetainės lankytojai.

1. Duomenų tvarkymo pagal subjekto sutikimą 

atveju iki sutikimo galiojimo pabaigos.

CPVA organizuojamų išorinių renginių dalyvių 

kontaktiniai duomenys (vardas ir pavardė, pareigos, 

darbovietė, telefono numeris, elektroninio pašto 

adresas).

1. Renginių dalyviai. 1. Renginių dalyvių registravimas.

2. Mokymų pareiškėjams, projektų 

vykdytojams organizavimas.

3. Renginių išlaidų pagrindimas pagal CPVA 

vykdomus techninės paramos ir 

komunikacijos projektus.

1. Duomenų subjekto sutikimas (tuo atveju kai renginiai organizuojami pagal kitus pagrindus nurodytus 

šiai duomenų kategorijai);

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

finansavimo taisyklių patvirtinimo".

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

finansavimo taisyklių patvirtinimo“.

4. LR energetikos ministro ir LR finansų ministro 2015 m. rugsėjo 3 d. įsakymas 1-205/1K-282 "Dėl 

2014–2020 metų Ignalinos programos įgyvendinimo Lietuvoje taisyklių patvirtinimo".

5. LR vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 3 d.  įsakymas Nr. 1V-683 "Dėl Vidaus saugumo fondo  

projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo".

6. LR Vyriausybės 2017 m. vasario 22 d.  nutarimas Nr. 129 "Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų ir 

įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo".

7. LR susisiekimo ministro 2016 m. spalio 25 d. įsakymas Nr. 3-353(1.5E) "Dėl Europos infrastruktūros 

tinklų priemonės transporto ir telekomunikacijų sektorių projektams įgyvendinti Lietuvos Respublikoje 

taisyklių patvirtinimo".

8. LR finansų ministro 2008 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. 1K-418 "Dėl Lietuvos Respublikos ir 

Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir 

socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje, administravimo Lietuvoje taisyklių patvirtinimo". 

9. LR finansų ministro 2012 m. balandžio 11 d. įsakymas  Nr. 1K-135 "Dėl 2009–2014 m. Europos 

ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje".

10. 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 patys 

renginių dalyviai 

registracijos į mokymus 

metu.

1. CPVA vykdomų techninės paramos ir 

komunikacijos projektų finansavimo 

sutartis administruojančios, auditus, 

patikrinimus atliekančios institucijos.

2. CPVA organizuojamų išorinių 

renginių paslaugų teikėjai.

1. Saugoma CPVA vykdomų techninės paramos ir 

komunikacijos projektų finansavimo sutartyse 

nustatytą terminą.

cpva.lt, norwaygrants.lt, esinvesticijos.lt, 

ppplietuva.lt svetainių naujienlaiškių 

prenumeratorių duomenys.

1. cpva.lt svetainės 

naujienlaiškio 

prenumeratoriai.

2. norwaygrants.lt 

svetainės 

naujienlaiškio 

prenumeratoriai.

3. esinvesticijos.lt 

svetainės naujienlaiškio 

prenumeratoriai.

4. ppplietuva.lt 

svetainės naujienlaiškio 

prenumeratoriai.

1. Komunikuoti prenumeratoriams apie jų 

pasirinktas naujienas.

2. Susisiekti dėl ateityje vyksiančių CPVA 

organizuojamų renginių.

1. Duomenų subjekto sutikimas. 1. Pateikia naujienų 

prenumeratoriai 

užsisakydami 

naujienlaiškio 

prenumeratą.

Netaikoma. 1. Saugoma iki asmuo neatsisako naujienlaiškio 

gavimo.

CPVA organizuojamų nuomonės tyrimų/apklausų 

respondentų kontaktiniai duomenys (vardas ir 

pavardė, pareigos, darbovietė, telefono numeris, 

elektroninio pašto adresas).

CPVA 

administruojamų 

programų pareiškėjai ir 

projektų vykdytojai

Vertinti CPVA teikiamų paslaugų kokybę ir 

identifikuoti tobulintinas sritis.

1. Lietuvos Respublikos 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“;

2.  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. sausio 27 d. nutarimas Nr. 1V-60 "Dėl atsakomybės ir 

funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant nacionalinę Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. 

programą, tvarkos aprašo, patvirtinimo";

3. Lietuvos Respublikos 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. Lietuvos Respublikos vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos įstatymas;

5. Lietuvos Respublikos sporto įstatymas;

1. SFMIS2014.

2. VSF IS VORAS.

3. NORIS

4. Pateikia pareiškėjai 

5.Pateikia projektų 

vykdytojai. 

CPVA organizuojamų apklausų 

paslaugų teikėjai.

1. Saugoma iki sutartinių įsipareigojimų dėl 

apklausos įvykdymo termino pabaigos.

Asmens duomenų tvarkymas, vykdant vidinės ir išorinės komunikacijos veiklas


