
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. Projekto vykdytojo/Lietuvos 

automobilių kelių direkcijos (toliau - 

Direkcija) darbuotojai. 

2. Projekto vykdytojo (juridinio 

asmens)/Direkcija vadovas.

3. Pareiškėjo darbuotojai. 

4. Projekto partnerio darbuotojai.

5. Netiesioginio valdymo projektų 

paramos gavėjai ir viešojo pirkimo-

pardavimo sutarčių tiekėjai.

1. Asmenų, susijusių su projekto 

įgyvendinimu, o KPPP atveju - susijusių su 

pirkimo vykdymu, identifikavimas.

2. Komunikavimas su asmenimis, susijusiais 

su pateikta paraiška finansavimui gauti ir  

įgyvendinamu projektu.

3. Įtariamo pažeidimo tyrimas.

4. Grąžintinų lėšų administravimas. 

5. SRF, NOR 2014-2021 - Paraiškų 

atmetimo vertinimas.

6. NOR 2014-2021, Netiesioginio valdymo 

projektai- Viešųjų pirkimų organizavimas. 

7. NOR 2014-2021, Netiesioginio valdymo 

projektai - Pirkimo sutarčių sudarymas ir 

įgyvendinimas.

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. PHARE ir PP: Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. liepos 23 d. įsakymas Nr. 1K-276 "Dėl PHARE programos ir Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonės projektų įgyvendinimo ir 

finansinės priežiūros ministerijoje, kitoje valstybės institucijoje ar įstaigoje, gaunančioje finansinę paramą pagal PHARE programą ir/arba Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonę, taisyklių 

patvirtinimo".

3. VSF: LR vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 3 d.  įsakymas Nr. 1V-683 " Dėl Vidaus saugumo fondo  projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo".

4. NOR 2004-2009: LR finansų ministro 2006 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. 1K-239 "Dėl Projektų, finansuojamų pagal Europos ekonominės erdvės finansinį mechanizmą ir (arba) Norvegijos finansinį 

mechanizmą, administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo.

5. NOR 2009-2014: 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". 

6. LŠBP: 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 

7. EITP: LRV 2014 m. spalio 15 d. nutarimas Nr. 1102 "Dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės įgyvendinimo Lietuvos Respublikoje";  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"; Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2015 m. spalio 29 d. įsakymas Nr. 1-250 "Dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės energetikos sektoriaus projektams įgyvendinti Lietuvos Respublikoje administravimo taisyklių patvirtinimo"; 

8. SRF: LR sporto įstatymas (toliau - Sporto įstatymas).

9. SRF: LRV 2019 m. sausio 23 d. nutarimas Nr. 85 „Dėl Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo proporcijų, sporto rėmimo fondo administravimui skirtų lėšų dalies nustatymo ir Sporto rėmimo fondo lėšomis 

finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.'

10. NOR 2014-2021: LRV 2018 m. rugsėjo 4 d. nutarimas Nr. 867 "Dėl 2014–2021 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimo Lietuvoje".

11. Netiesioginio valdymo projektai: Ukrainos projekto sutartis - 2018 m. gruodžio 19 d. tarp  Europos Sąjungą, atstovaujančios Europos Komisijos,  ir CPVA pasirašytas Susitarimas dėl įnašo Nr. 

ENI/2018/404-165/2018/4-14-23; Europos taikos priemonės projektų sutartys - 2022 m. kovo 10 d. Susitarimas dėl įnašo „Pagalbos priemonė pagal Europos taikos priemonę Ukrainos Respublikos 

ginkluotosioms pajėgoms remti“;  2022-04-21 Susitarimas dėl įnašo „Pagalbos priemonė pagal Europos taikos priemonę Moldovos Respublikos ginkluotosioms pajėgoms remti“ Nr. EPF/2022/05; 2022-06-08 

Susitarimas dėl įnašo "Pagalbos priemonė pagal Europos taikos priemonę Sakartvelo   ginkluotosioms pajėgoms remti“ 2022/4-2-20 (toliau - Netiesioginio valdymo projektų sutartys); .

12. NOR 2014-2021, Netiesioginio valdymo projektai: Viešųjų pirkimų įstatymas (toliau - VPĮ).

13: Netiesioginio valdymo projektai: LR užsienio reikalų ministro ir LR krašto apsaugos ministro 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymas Nr. V-809/V-188 " Dėl Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių 

užsienio valstybėse, Lietuvos Respublikos atstovybių prie tarptautinių organizacijų, konsulinių įstaigų ir specialiųjų misijų, taip pat kitų perkančiųjų organizacijų, kurios užsienyje įsigyja prekių, paslaugų ar darbų, 

skirtų užsienyje esantiems jų padaliniams, kariniams atstovams ar specialiesiems atašė arba skirtų užsienyje vykdomiems vystomojo bendradarbiavimo ir kitiems projektams, supaprastintų viešųjų pirkimų tvarkos 

aprašo patvirtinimo".                                                                                                                                                                                                  

14. KPPP:  Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų valstybinės reikšmės kelių reikmėms, vykdant viešuosius pirkimus, priežiūros tvarkos aprašas, patvirtintas 2020 m. rugsėjo 29 

d. Lietuvos Respublikso susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-582 (toliau - KPPP Aprašas); 15. SVVP: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimas Nr. 164 „Dėl institucijų, atsakingų už 

Sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, programos ir Vidaus saugumo fondo programos valdymą ir kontrolę Lietuvoje, paskyrimo“; Funkcijų 

paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, ir Vidaus saugumo fondo 2021–2027 m. programas, tvarkos 

aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2021 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. 1V-705 „Dėl Funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės 

paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, ir Vidaus saugumo fondo 2021–2027 m. programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

1. Pateikia projekto 

vykdytojas/Direkcija.

2. Pateikia antstoliai.

3. Pateikia teismai.

4. Pateikia pareiškėjas.

5. Netiesioginio 

valdymo projektai: 

pateikia paramos gavėjai.

6. NOR 2014-2021.

7. NOR 2014-2021, 

Netiesioginio valdymo 

projektai: Duomenys 

gaunami susipažįstant su 

pirkimo dokumentais 

CVP IS.

1. LR valstybės kontrolė ir jos įgalioti asmenys. 

2. PHARE ir PP, NOR 2004-2009, NOR 2009-2014, 

LŠBP, EITP: LR finansų ministerija ir jos įgalioti asmenys. 

3. VSF, SVVP: LR vidaus reikalų ministerija ir jos įgalioti 

asmenys. 

4. NOR 2004-2009, NOR 2009-2014,  NOR 2014-2021: 

ministerija (operatorius) atsakinga už EEE ir NOR lėšomis 

finansuojamų projektų sektorių. 

5. NOR 2004-2009, NOR 2009-2014,  NOR 2014-2021: 

Finansinių mechanizmų valdyba.

6. VSF, SVVP, EITP, Netiesioginio valdymo projektai: 

Europos Komisija ir jos įgalioti asmenys. 

7. VSF, SVVP, EITP, Netiesioginio valdymo projektai: 

Europos Audito Rūmai ir jos įgalioti asmenys.  

8. VSF, SVVP,  EITP, Netiesioginio valdymo projektai: 

Europos kovos su sukčiavimu tarnyba, Europos prokuratūra

9. LŠBP: Šveicarijos Konfederacijos Ekonomikos reikalų 

valstybės sekretoriatas.

10. LŠBP: Šveicarijos plėtros ir bendradarbiavimo agentūra.

11 EITP: LR susisiekimo ministerija, Energetikos ministerija 

ir jų įgalioti asmenys.

12. EITP:  CINEA (transporto ir energetikos sektoriui) ir 

HADEA (telekomunikacijų sektoriui).

13. Netiesioginio valdymo projektai: Paramos gavėjai 

14. SRF: LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

15. NOR 2014-2021, Netiesioginio valdymo projektai: 

Viešųjų pirkimų tarnyba.  

16. KPPP - LR valstybės kontrolė ir jos įgalioti asmenys;                                                               

LR Susisiekimo ministerija ir jos įgalioti asmenys                    

1. PHARE ir PP: 10 metų po projekto pabaigos. 

Jei pagal projektą yra grąžinamos lėšos - 10 metų 

nuo paskutinio grąžinimo. 

2. VSF: 5 metai po finansinių metų, kuriais buvo 

deklaruotas projekto galutinis mokėjimas.

3. NOR 2004-2009: 10 metų po projekto 

pabaigos.

4. NOR 2009-2014: 10 metų po projekto pabaigos 

5. LŠBP: 10 metų po Lietuvos ir Šveicarijos 

bendradarbiavimo programos pabaigos.

6. EITP: 5 metai po projekto pabaigos.

7. Netiesioginio valdymo projektai: 5 metai po 

projekto pabaigos.

8. SRF: 5 metai po projekto pabaigos. 

9.  NOR 2014-2021: 5 metai po projekto 

pabaigos.

10. KPPP: vadovaudamiesi Bendrųjų dokumentų 

saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos 

Respublikos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 

d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų 

saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“,  

Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, 

patvirtintomis Lietuvos vyriausojo archyvaro 2011 

m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-188 ir kitų 

dokumentų valdymą reglamentuojančių teisės aktų 

nustatyta tvarka.

11. SVVP: 5 metai po finansinių metų, kuriais 

buvo deklaruotas projekto galutinis mokėjimas.

Asmens vaidmens, atsakomybės srities projekto 

įgyvendinime/  KPPP, NOR 2014-2021 ir 

Netiesioginio valdymo projektų atveju - pirkimo 

vykdyme duomenys  (vardas ir pavardė, pareigos, 

darbovietė, atlikti darbai, atsakomybės sritis, asmens 

kvalifikacijos duomenys).

1. Projekto vykdytojo / Direkcijos 

darbuotojai. 

2. Paramos gavėjo darbuotojai - 

Netiesioginio valdymo projektuose

1. Asmenų, susijusių su projekto 

įgyvendinimu, KPPP atveju, susijusių su 

pirkimo vykdymu,  identifikavimas.

2. Komunikavimas su asmenimis, susijusiais 

su pateikta paraiška finansavimui gauti ir  

įgyvendinamu projektu.

3. Įtariamo pažeidimo tyrimas.

4. Grąžintinų lėšų administravimas. 

5. Viešųjų pirkimų vykdymas, Viešojo 

pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymas

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. PHARE ir PP: Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. liepos 23 d. įsakymas Nr. 1K-276 "Dėl PHARE programos ir Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonės projektų įgyvendinimo ir 

finansinės priežiūros ministerijoje, kitoje valstybės institucijoje ar įstaigoje, gaunančioje finansinę paramą pagal PHARE programą ir/arba Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonę, taisyklių 

patvirtinimo".

3. VSF: LR vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 3 d.  įsakymas Nr. 1V-683 " Dėl Vidaus saugumo fondo  projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo".

4. EITP:LRV 2014 m. spalio 15 d. nutarimas Nr. 1102 "Dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės įgyvendinimo Lietuvos Respublikoje";  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"; Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2015 m. spalio 29 d. įsakymas Nr. 1-250 "Dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės energetikos sektoriaus projektams įgyvendinti Lietuvos Respublikoje administravimo taisyklių patvirtinimo"; 

5. Netiesioginio valdymo projektai: Netiesioginio valdymo projektų sutartys

6. SRF: Sporto įstatymas.

7. SRF: LRV 2019 m. sausio 23 d. nutarimas Nr. 85 „Dėl Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo proporcijų, sporto rėmimo fondo administravimui skirtų lėšų dalies nustatymo ir Sporto rėmimo fondo lėšomis 

finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

8. NOR 2014-2021: LRV 2018 m. rugsėjo 4 d. nutarimas Nr. 867 "Dėl 2014–2021 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimo Lietuvoje".                                                                                                                                                                                                                                                                                         

9. KPPP - KPPP Aprašas

10. SVVP: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimas Nr. 164 „Dėl institucijų, atsakingų už Sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo 

fondą, programos ir Vidaus saugumo fondo programos valdymą ir kontrolę Lietuvoje, paskyrimo“; Funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos 

priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, ir Vidaus saugumo fondo 2021–2027 m. programas, tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2021 m. rugsėjo 2 d. 

įsakymu Nr. 1V-705 „Dėl Funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, ir Vidaus saugumo fondo 

2021–2027 m. programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

1. Pateikia projekto 

vykdytojas/Direkcija

2. Pateikia pareiškėjas. 3. 

Pateikia paramos gavėjai; 

4. Pateikia tiekėjai

1. LR valstybės kontrolė ir jos įgalioti asmenys. 

2. PHARE ir PP, EITP: LR finansų ministerija ir jos įgalioti 

asmenys. 

3. VSF, SVVP : LR vidaus reikalų ministerija ir jos įgalioti 

asmenys. 

4. VSF, SVPP, EITP, Netiesioginio valdymo projektai: 

Europos Komisija ir jos įgalioti asmenys. 

5. VSF, SVPP, EITP, Netiesioginio valdymo projektai: 

Europos Audito Rūmai ir jos įgalioti asmenys  

6. VSF, SVPP, EITP, Netiesioginio valdymo projektai: 

Europos kovos su sukčiavimu tarnyba, Europos prokuratūra

7. EITP: LR susisiekimo ministerija, Energetikos ministerija ir 

jos įgalioti asmenys.

8. EITP: CINEA (transporto ir energetikos sektoriui) ir 

HADEA (telekomunikacijų sektoriui) teikiama ataskaita.

9. NOR 2014-2021, Netiesioginio valdymo projektai - VPT

10. SRF: LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

11. NOR 2014-2021: ministerija (operatorius) atsakinga už 

EEE ir NOR lėšomis finansuojamų projektų sektorių. 

12. NOR 2014-2021: Finansinių mechanizmų valdyba.                                                                                                                                                                                                                                                                          

13. KPPP - LR valstybės kontrolė ir jos įgalioti asmenys; LR 

Susisiekimo ministerija ir jos įgalioti asmenys

1. PHARE ir PP: 10 metų po projekto pabaigos. 

Jei pagal projektą yra grąžinamos lėšos - 10 metų 

nuo paskutinio grąžinimo. 

2. EITP: 5 metai po projekto pabaigos.

3. Netiesioginio valdymo projektai : 5 metai po 

projekto pabaigos.

4.  SRF: 5 metai po projekto pabaigos. 

5. NOR 2014-2021: 5 metai po projekto pabaigos.

6. KPPP: vadovaudamiesi Bendrųjų dokumentų 

saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos 

Respublikos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 

d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų 

saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“,  

Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, 

patvirtintomis Lietuvos vyriausojo archyvaro 2011 

m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-188 ir kitų 

dokumentų valdymą reglamentuojančių teisės aktų 

nustatyta tvarka; 

7. VSF, SVVP - 5 metai po finansinių metų, 

kuriais buvo deklaruotas projekto galutinis 

mokėjimas.

Asmens finansiniai duomenys (įskaitant 

įsiskolinimą).

1. Projekto vykdytojo (juridinio 

asmens) vadovas.

1. Įtariamo pažeidimo tyrimas.

2. Grąžintinų lėšų administravimas.

3. NOR 2014-2021, Netiesioginio valdymo 

projektai: Įvertinti pasiūlyme nurodytų 

asmenų kvalifikaciją/pašalinimo pagrindus 

atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose 

nurodytus reikalavimus.

1. PHARE ir PP: 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. PHARE ir PP: Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. liepos 23 d. įsakymas Nr. 1K-276 "Dėl PHARE programos ir Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonės projektų įgyvendinimo ir 

finansinės priežiūros ministerijoje, kitoje valstybės institucijoje ar įstaigoje, gaunančioje finansinę paramą pagal PHARE programą ir/arba Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonę, taisyklių 

patvirtinimo".

3. SRF: Sporto įstatymas.

4. SRF: LRV 2019 m. sausio 23 d. nutarimas Nr. 85 „Dėl Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo proporcijų, sporto rėmimo fondo administravimui skirtų lėšų dalies nustatymo ir Sporto rėmimo fondo lėšomis 

finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

5. NOR 2014-2021: LRV 2018 m. rugsėjo 4 d. nutarimas Nr. 867 "Dėl 2014–2021 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimo Lietuvoje".

6. NOR 2014-2021, Netiesioginio valdymo projektai: VPĮ.

7. Netiesioginio valdymo projektai: LR užsienio reikalų ministro ir LR krašto apsaugos ministro 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymas Nr. V-809/V-188 " Dėl Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių 

užsienio valstybėse, Lietuvos Respublikos atstovybių prie tarptautinių organizacijų, konsulinių įstaigų ir specialiųjų misijų, taip pat kitų perkančiųjų organizacijų, kurios užsienyje įsigyja prekių, paslaugų ar darbų, 

skirtų užsienyje esantiems jų padaliniams, kariniams atstovams ar specialiesiems atašė arba skirtų užsienyje vykdomiems vystomojo bendradarbiavimo ir kitiems projektams, supaprastintų viešųjų pirkimų tvarkos 

aprašo patvirtinimo". 

1. Pateikia antstoliai. 

2. Pateikia teismai.

3. Pateikia viešųjų 

pirkimų dalyviai.

4. Duomenys gaunami 

susipažįstant su pirkimo 

dokumentais CVP IS ar 

el. paštu.

1. LR valstybės kontrolė ir jos įgalioti asmenys. 

2. PHARE ir PP: LR finansų ministerija ir jos įgalioti 

asmenys. 

3. SRF: LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir jos 

įgalioti asmenys.

4. NOR 2014-2021: ministerija (operatorius) atsakinga už 

EEE ir NOR lėšomis finansuojamų projektų sektorių. 

5. NOR 2014-2021: Finansinių mechanizmų valdyba.

6. NOR 2014-2021, Netiesioginio valdymo projektai: 

Viešųjų pirkimų tarnyba.

7. Netiesioginio valdymo projektai - Europos Komisija, 

Europos kovos su sukčiavimu tarnyba, Europos prokuratūra

1. PHARE ir PP: 10 metų po projekto pabaigos. 

Jei pagal projektą yra grąžinamos lėšos - 10 metų 

nuo paskutinio grąžinimo. 

2. SRF: 5 metai po projekto pabaigos. 

3. NOR 2014-2021: 5 metai po projekto pabaigos.

4. Netiesioginio valdymo projektai: 5 metai po 

projekto pabaigos.

Duomenys apie asmens nekilnojamą turtą. 1. Projekto vykdytojo (juridinio 

asmens) vadovas.

1. Įtariamo pažeidimo tyrimas.

2. Grąžintinų 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. PHARE ir PP: Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. liepos 23 d. įsakymas Nr. 1K-276 "Dėl PHARE programos ir Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonės projektų įgyvendinimo ir 

finansinės priežiūros ministerijoje, kitoje valstybės institucijoje ar įstaigoje, gaunančioje finansinę paramą pagal PHARE programą ir/arba Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonę, taisyklių 

patvirtinimo".

3. NOR 2004-2009: LR finansų ministro 2006 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. 1K-239 "Dėl Projektų, finansuojamų pagal Europos ekonominės erdvės finansinį mechanizmą ir (arba) Norvegijos finansinį 

mechanizmą, administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo.

4. NOR 2009-2014: 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".

5. SRF: Sporto įstatymas.

6.SRF: LRV 2019 m. sausio 23 d. nutarimas Nr. 85 „Dėl Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo proporcijų, sporto rėmimo fondo administravimui skirtų lėšų dalies nustatymo ir Sporto rėmimo fondo lėšomis 

finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

7. NOR 2014-2021: LRV 2018 m. rugsėjo 4 d. nutarimas Nr. 867 "Dėl 2014–2021 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimo Lietuvoje".

1. Pateikia projekto 

vykdytojas.

2. Pateikia antstoliai. 

3. Susipažįstama su 

informacija Nekilnojamo 

turto registre.

1. LR valstybės kontrolė ir jos įgalioti asmenys. 

2. PHARE ir PP, NOR 2004-2009, NOR 2009-2014, NOR 

2014-2021, LŠBP: LR finansų ministerija ir jos įgalioti 

asmenys. 

3. NOR 2004-2009, NOR 2009-2014, NOR 2014-2021: 

ministerija (operatorius) atsakinga už EEE ir NOR lėšomis 

finansuojamų projektų sektorių. 

4. NOR 2004-2009, NOR 2009-2014, NOR 2014-2021: 

Finansinių mechanizmų valdyba.

5. SRF: LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir jos 

įgalioti asmenys.

1. PHARE ir PP: 10 metų po projekto pabaigos. 

Jei pagal projektą yra grąžinamos lėšos - 10 metų 

nuo paskutinio grąžinimo. 

2. NOR 2004-2009: 10 metų po projekto 

pabaigos.

3. NOR 2009-2014: 10 metų po projekto 

pabaigos. 

4. SRF: 5 metai po projekto pabaigos. 

5. NOR 2014-2021: 5 metai po projekto pabaigos.  

Asmens gyvenimo aprašymo duomenys. 1. Projekto komandos nariai.

2. Projekto vykdytojo darbuotojai.

3. Projekto partnerių darbuotojai.

4. Prekių tiekėjų, paslaugų teikėjų, 

rangovų, subtiekėjų atstovai.

1. Įtariamo pažeidimo tyrimas.                             

2. Pirkimų priežiūros įgyvendinimas.

3. NOR 2014-2021, Netiesioginio valdymo 

projektai: Įvertinti pasiūlyme nurodytų 

asmenų kvalifikaciją/pašalinimo pagrindus 

atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose 

nurodytus reikalavimus.

1. VSF: LR vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 3 d.  įsakymas Nr. 1V-683 " Dėl Vidaus saugumo fondo  projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo".

2. EITP: LRV 2014 m. spalio 15 d. nutarimas Nr. 1102 "Dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės įgyvendinimo Lietuvos Respublikoje";  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"; Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2015 m. spalio 29 d. įsakymas Nr. 1-250 "Dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės energetikos sektoriaus projektams įgyvendinti Lietuvos Respublikoje administravimo taisyklių patvirtinimo"; 

3. VBP: LR Vyriausybės 2014 m. kovo 26 d.  nutarimas Nr. 278 "Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo ir humanitarinės pagalbos tvarkos  aprašo 

patvirtinimo". 

4. SRF: Sporto įstatymas.

5. SRF: LRV 2019 m. sausio 23 d. nutarimas Nr. 85 „Dėl Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo proporcijų, sporto rėmimo fondo administravimui skirtų lėšų dalies nustatymo ir Sporto rėmimo fondo lėšomis 

finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

6. NOR 2014-2021: LRV 2018 m. rugsėjo 4 d. nutarimas Nr. 867 "Dėl 2014–2021 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimo Lietuvoje".

7. Netiesioginio valdymo projektai: Netiesioginio valdymo projektų sutartys.

8. NOR 2014-2021, Netiesioginio valdymo projektai: VPĮ.

9. Netiesioginio valdymo projektai: LR užsienio reikalų ministro ir LR krašto apsaugos ministro 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymas Nr. V-809/V-188 " Dėl Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių 

užsienio valstybėse, Lietuvos Respublikos atstovybių prie tarptautinių organizacijų, konsulinių įstaigų ir specialiųjų misijų, taip pat kitų perkančiųjų organizacijų, kurios užsienyje įsigyja prekių, paslaugų ar darbų, 

skirtų užsienyje esantiems jų padaliniams, kariniams atstovams ar specialiesiems atašė arba skirtų užsienyje vykdomiems vystomojo bendradarbiavimo ir kitiems projektams, supaprastintų viešųjų pirkimų tvarkos 

aprašo patvirtinimo".

10. KPPP: KPPP aprašas.

11. SVVP: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimas Nr. 164 „Dėl institucijų, atsakingų už Sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo 

fondą, programos ir Vidaus saugumo fondo programos valdymą ir kontrolę Lietuvoje, paskyrimo“; Funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos 

priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, ir Vidaus saugumo fondo 2021–2027 m. programas, tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2021 m. rugsėjo 2 d. 

įsakymu Nr. 1V-705 „Dėl Funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, ir Vidaus saugumo fondo 

2021–2027 m. programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

1. Pateikia projekto 

vykdytojas/Direkcija.

2. Pateikia viešųjų 

pirkimų dalyviai.

3. Duomenys gaunami 

susipažįstant su pirkimo 

dokumentais CVP IS ar 

el.paštu

1. LR valstybės kontrolė ir jos įgalioti asmenys. 

2. VSF, SVVP: LR vidaus reikalų ministerija ir jos įgalioti 

asmenys. 

3. VSF, SVVP, EITP, Netiesioginio valdymo projektai: 

Europos Komisija ir jos įgalioti asmenys. 

4. VSF, SVVP, EITP, Netiesioginio valdymo projektai: 

Europos Audito Rūmai ir jos įgalioti asmenys.  

5. VSF, SVVP, EITP, Netiesioginio valdymo projektai: 

Europos kovos su sukčiavimu tarnyba.

6. EITP: LR susisiekimo ministerija, energetikos ministerija ir 

jos įgalioti asmenys.

7. EITP:  CINEA (transporto ir energetikos sektoriui) ir 

HADEA (telekomunikacijų sektoriui) teikiama ataskaita.

8. NOR 2014-2021: LR finansų ministerija ir jos įgalioti 

asmenys. 

9. NOR 2014-2021: ministerija (operatorius) atsakinga už 

EEE ir NOR lėšomis finansuojamų projektų sektorių. 

10. NOR 2014-2021: Finansinių mechanizmų valdyba.

11. SRF: LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir jos 

įgalioti asmenys.

12. NOR 2014-2021, Netiesioginio valdymo projektai: 

Viešųjų pirkimų tarnyba.

13. KPPP -  LR valstybės kontrolė ir jos įgalioti asmenys;                                                          

LR Susisiekimo ministerija ir jos įgalioti asmenys.

1. VSF ir SVVP: 5 metai po finansinių metų, 

kuriais buvo deklaruotas projekto galutinis 

mokėjimas.

2. EITP: 5 metai po projekto pabaigos.

3. SRF: 5 metai po projekto pabaigos. 

4. NOR 2014-2021: 5 metai po projekto pabaigos. 

5. Netiesioginio valdymo projektai:  5 metai po 

projekto pabaigos

 6. KPPP: vadovaudamiesi Bendrųjų dokumentų 

saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos 

Respublikos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 

d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų 

saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“,  

Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, 

patvirtintomis Lietuvos vyriausojo archyvaro 2011 

m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-188 ir kitų 

dokumentų valdymą reglamentuojančių teisės aktų 

nustatyta tvarka.

Asmens kvalifikacijos duomenys (asmens kodas, 

kvalifikacijos sritis, kvalifikacijos suteikimo ir galiojimo 

laikotarpis, kvalifikacijos dokumento numeris).

1. Prekių tiekėjų, paslaugų teikėjų, 

rangovų, subtiekėjų atstovai.

2. EITP: Asmenys, kurių 

kvalifikacijos duomenys pateikti su 

projekto įgyvendinimu susijusiuose 

dokumentuose.

1. Įtariamo pažeidimo tyrimas.                             

2. Pirkimų priežiūros įgyvendinimas.

3. NOR 2014-2021, Netiesioginio valdymo 

projektai: Įvertinti pasiūlyme nurodytų 

asmenų kvalifikaciją/pašalinimo pagrindus 

atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose 

nurodytus reikalavimus.

1. VSF: LR vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 3 d.  įsakymas Nr. 1V-683 " Dėl Vidaus saugumo fondo  projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo".

2. EITP: LRV 2014 m. spalio 15 d. nutarimas Nr. 1102 "Dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės įgyvendinimo Lietuvos Respublikoje";  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"; Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2015 m. spalio 29 d. įsakymas Nr. 1-250 "Dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės energetikos sektoriaus projektams įgyvendinti Lietuvos Respublikoje administravimo taisyklių patvirtinimo"; 

3. SRF: Sporto įstatymas.

4. SRF: LRV 2019 m. sausio 23 d. nutarimas Nr. 85 „Dėl Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo proporcijų, sporto rėmimo fondo administravimui skirtų lėšų dalies nustatymo ir Sporto rėmimo fondo lėšomis 

finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

5. NOR 2014-2021: LRV 2018 m. rugsėjo 4 d. nutarimas Nr. 867 "Dėl 2014–2021 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimo Lietuvoje"; VPĮ                                                                                                                                                                                                                                                 

6. KPPP - KPPP Aprašas.

7. SVVP - Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimas Nr. 164 „Dėl institucijų, atsakingų už Sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo 

fondą, programos ir Vidaus saugumo fondo programos valdymą ir kontrolę Lietuvoje, paskyrimo“; Funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos 

priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, ir Vidaus saugumo fondo 2021–2027 m. programas, tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2021 m. rugsėjo 2 d. 

įsakymu Nr. 1V-705 „Dėl Funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, ir Vidaus saugumo fondo 

2021–2027 m. programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“;                                                                                                                                                               8.  Netiesioginio valdymo projektai:  

Netiesioginio valdymo projektų sutartys, VPĮ, LR užsienio reikalų ministro ir LR krašto apsaugos ministro 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymas Nr. V-809/V-188 " Dėl Lietuvos Respublikos diplomatinių 

atstovybių užsienio valstybėse, Lietuvos Respublikos atstovybių prie tarptautinių organizacijų, konsulinių įstaigų ir specialiųjų misijų, taip pat kitų perkančiųjų organizacijų, kurios užsienyje įsigyja prekių, 

paslaugų ar darbų, skirtų užsienyje esantiems jų padaliniams, kariniams atstovams ar specialiesiems atašė arba skirtų užsienyje vykdomiems vystomojo bendradarbiavimo ir kitiems projektams, supaprastintų 

viešųjų pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo". 

1. Pateikia projekto 

vykdytojas/Direkcija;    

2. Tiekėjai CVP IS ar 

elektroniniu paštu

1. LR valstybės kontrolė ir jos įgalioti asmenys. 

2. VSF, SVVP: LR vidaus reikalų ministerija ir jos įgalioti 

asmenys. 

3. VSF, SVVP, EITP, Netiesioginio valdymo projektai: 

Europos Komisija ir jos įgalioti asmenys. 

4. VSF, SVVP, EITP, Netiesioginio valdymo projektai: 

Europos Audito Rūmai ir jos įgalioti asmenys.  

5. VSF, SVVP, EITP, Netiesioginio valdymo projektai: 

Europos kovos su sukčiavimu tarnyba, Europos prokuratūra.

6. EITP: LR susisiekimo ministerija, energetikos ministerija ir 

jos įgalioti asmenys.

7. EITP:  CINEA (transporto ir energetikos sektoriui) ir 

HADEA (telekomunikacijų sektoriui) teikiama ataskaita.

8. NOR 2014-2021: LR finansų ministerija ir jos įgalioti 

asmenys. 

9. SRF: LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir jos 

įgalioti asmenys.

10. NOR 2014-2021: ministerija (operatorius) atsakinga už 

EEE ir NOR lėšomis finansuojamų projektų sektorių. 

11. NOR 2014-2021: Finansinių mechanizmų valdyba.                                                                                                                                                                                                                                                              

12. KPPP - LR valstybės kontrolės ir LR Susisiekimo 

ministerija ir šių institucijų įgalioti asmenys.

1. VSF, SVVP: 5 metai po finansinių metų, kuriais 

buvo deklaruotas projekto galutinis mokėjimas.

2. EITP: 5 metai po projekto pabaigos.

3. SRF: 5 metai po projekto pabaigos. 

4. NOR 2014-2021: 5 metai po projekto pabaigos.

5. KPPP:  vadovaudamiesi Bendrųjų dokumentų 

saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos 

Respublikos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 

d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų 

saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“,  

Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, 

patvirtintomis Lietuvos vyriausojo archyvaro 2011 

m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-188 ir kitų 

dokumentų valdymą reglamentuojančių teisės aktų 

nustatyta tvarka.

6. Netiesioginio valdymo projektai - 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. Įtariamo pažeidimo tyrimas; 

2. Skundų, prašymų ar pranešimų 

nagrinėjimas, vidaus administravimas.

1. VSF: LR vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 3 d.  įsakymas Nr. 1V-683 " Dėl Vidaus saugumo fondo  projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo";

2. Viešojo administravimo įstatymas. 

3. EITP: LRV 2014 m. spalio 15 d. nutarimas Nr. 1102 "Dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės įgyvendinimo Lietuvos Respublikoje";  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"; Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2015 m. spalio 29 d. įsakymas Nr. 1-250 "Dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės energetikos sektoriaus projektams įgyvendinti Lietuvos Respublikoje administravimo taisyklių patvirtinimo"; 

4. VBP: LR Vyriausybės 2014 m. kovo 26 d.  nutarimas Nr. 278 "Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo ir humanitarinės pagalbos tvarkos  aprašo 

patvirtinimo". 

5. SRF: Sporto įstatymas.

6. SRF: LRV 2019 m. sausio 23 d. nutarimas Nr. 85 „Dėl Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo proporcijų, sporto rėmimo fondo administravimui skirtų lėšų dalies nustatymo ir Sporto rėmimo fondo lėšomis 

finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

7. NOR 2014-2021: LRV 2018 m. rugsėjo 4 d. nutarimas Nr. 867 "Dėl 2014–2021 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimo Lietuvoje".                                                                                                                                                                                                                                                     

8. KPPP: KPPP Aprašas.

9. SVVP: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimas Nr. 164 „Dėl institucijų, atsakingų už Sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo 

fondą, programos ir Vidaus saugumo fondo programos valdymą ir kontrolę Lietuvoje, paskyrimo“; Funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos 

priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, ir Vidaus saugumo fondo 2021–2027 m. programas, tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2021 m. rugsėjo 2 d. 

įsakymu Nr. 1V-705 „Dėl Funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, ir Vidaus saugumo fondo 

2021–2027 m. programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

1. Pateikia skundo, 

prašymo ar pranešimo 

teikėjas.

1. LR valstybės kontrolė ir jos įgalioti asmenys. 

2. VSF, SVVP: LR vidaus reikalų ministerija ir jos įgalioti 

asmenys. 

3. VSF, SVVP,  EITP, Netiesioginio valdymo projektai: 

Europos Komisija ir jos įgalioti asmenys. 

4. VSF, SVVP,  EITP, Netiesioginio valdymo projektai -  

Europos Audito Rūmai ir jos įgalioti asmenys.  

5. VSF, SVVP, EITP, Netiesioginio valdymo projektai: 

Europos kovos su sukčiavimu tarnyba, Europos prokuratūra

6. EITP: LR susisiekimo ministerija, Energetikos ministerija ir 

jos įgalioti asmenys.

7. EITP:  CINEA (transporto ir energetikos sektoriui) ir 

HADEA (telekomunikacijų sektoriui) teikiama ataskaita.

8. NOR 2014-2021: LR finansų ministerija ir jos įgalioti 

asmenys. 

9. SRF: LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir jos 

įgalioti asmenys.

10. NOR 2014-2021: ministerija (operatorius) atsakinga už 

EEE ir NOR lėšomis finansuojamų projektų sektorių. 

11. NOR 2014-2021: Finansinių mechanizmų valdyba.      12. 

KPPP: LR valstybės kontrolė, LR susisiekimo ministerija ir 

šių institucijų įgalioti asmenys.

1. VSF, SVVP: 5 metai po finansinių metų, kuriais 

buvo deklaruotas projekto galutinis mokėjimas.

2. EITP: 5 metai po projekto pabaigos.

3. Netiesioginio valdymo projektai: 5 metai po 

projekto pabaigos.

4.  SRF: 5 metai po projekto pabaigos. 

5. NOR 2014-2021: 5 metai po projekto pabaigos.

6. KPPP: vadovaudamiesi Bendrųjų dokumentų 

saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos 

Respublikos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 

d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų 

saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“,  

Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, 

patvirtintomis Lietuvos vyriausojo archyvaro 2011 

m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-188 ir kitų 

dokumentų valdymą reglamentuojančių teisės aktų 

nustatyta tvarka.

Duomenys apie asmeniui suteiktas teises dirbti su 

slapta, riboto naudojimo informacija.

1. Projekto vykdytojo/Direkcijos 

darbuotojai. 

1. Įtariamo pažeidimo tyrimas. 1. VSF: LR vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 3 d.  įsakymas Nr. 1V-683 " Dėl Vidaus saugumo fondo  projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo".

2. NOR 2014-2021: LRV 2018 m. rugsėjo 4 d. nutarimas Nr. 867 "Dėl 2014–2021 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimo Lietuvoje".                                                                                                                                                                                                                                                    

3. KPPP: KPPP Aprašas.

4. SVVP: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimas Nr. 164 „Dėl institucijų, atsakingų už Sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo 

fondą, programos ir Vidaus saugumo fondo programos valdymą ir kontrolę Lietuvoje, paskyrimo“; Funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos 

priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, ir Vidaus saugumo fondo 2021–2027 m. programas, tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2021 m. rugsėjo 2 d. 

įsakymu Nr. 1V-705 „Dėl Funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, ir Vidaus saugumo fondo 

2021–2027 m. programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

1. Pateikia projekto 

vykdytojas/Direkcija

1. LR valstybės kontrolė ir jos įgalioti asmenys. 

2. VSF, SVVP: LR vidaus reikalų ministerija ir jos įgalioti 

asmenys. 

3. VSF, SVVP: Europos Komisija ir jos įgalioti asmenys. 

4. VSF, SVVP: Europos Audito Rūmai ir jos įgalioti 

asmenys.  

5. VSF, SVVP: Europos kovos su sukčiavimu tarnyba, 

Europos prokuratūra.

6. NOR 2014-2021: LR finansų ministerija ir jos įgalioti 

asmenys. 

7. NOR 2014-2021: ministerija (operatorius) atsakinga už 

EEE ir NOR lėšomis finansuojamų projektų sektorių. 

8. NOR 2014-2021: Finansinių mechanizmų valdyba.

9. KPPP: LR valstybės kontrolė ir LR susisiekimo ministerija 

bei šių institucijų įgalioti asmenys.

1. VSF, SVVP: 5 metai po finansinių metų, kuriais 

buvo deklaruotas projekto galutinis mokėjimas.

2. NOR 2014-2021: 5 metai po projekto pabaigos.

3. KPPP: vadovaudamiesi Bendrųjų dokumentų 

saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos 

Respublikos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 

d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų 

saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“,  

Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, 

patvirtintomis Lietuvos vyriausojo archyvaro 2011 

m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-188 ir kitų 

dokumentų valdymą reglamentuojančių teisės aktų 

nustatyta tvarka.

Viešų ir privačių interesų deklaravimo duomenys. 1. Projekto vykdytojo/Direkcija 

darbuotojai; 

2. Netiesioginio valdymo projektų 

eskpertai ir paramos gavėjų atstovai, 

dalyvaujantys viešojo pirkimo 

procesuose.

1. Įtariamo pažeidimo tyrimas.

2. Viešųjų pirkimų vykdymas.

1. VSF: LR vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 3 d.  įsakymas Nr. 1V-683 " Dėl Vidaus saugumo fondo  projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo".

2. EITP: LRV 2014 m. spalio 15 d. nutarimas Nr. 1102 "Dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės įgyvendinimo Lietuvos Respublikoje";  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"; Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2015 m. spalio 29 d. įsakymas Nr. 1-250 "Dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės energetikos sektoriaus projektams įgyvendinti Lietuvos Respublikoje administravimo taisyklių patvirtinimo"; 

3. Netiesioginio valdymo projektai: Netiesioginio valdymo projektų sutartys, VPĮ. 

4. SRF: LR sporto įstatymas (toliau - Sporto įstatymas).

5. SRF: LRV 2019 m. sausio 23 d. nutarimas Nr. 85 „Dėl Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo proporcijų, sporto rėmimo fondo administravimui skirtų lėšų dalies nustatymo ir Sporto rėmimo fondo lėšomis 

finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

6. NOR 2014-2021: LRV 2018 m. rugsėjo 4 d. nutarimas Nr. 867 "Dėl 2014–2021 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimo Lietuvoje".                                                                                                                                                                                                                                                    

7. KPPP - KPPP Aprašas.

8. SVVP - Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimas Nr. 164 „Dėl institucijų, atsakingų už Sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo 

fondą, programos ir Vidaus saugumo fondo programos valdymą ir kontrolę Lietuvoje, paskyrimo“; Funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos 

priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, ir Vidaus saugumo fondo 2021–2027 m. programas, tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2021 m. rugsėjo 2 d. 

įsakymu Nr. 1V-705 „Dėl Funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, ir Vidaus saugumo fondo 

2021–2027 m. programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

1. Pateikia projekto 

vykdytojas/Direkcija;    

2. Netiesioginio valdymo 

projekto ekspertai ir 

paramos gavėjai.

1. LR valstybės kontrolė ir jos įgalioti asmenys. 

2. VSF, SVVP: LR vidaus reikalų ministerija ir jos įgalioti 

asmenys. 

3. VSF, EITP, SVVP, Netiesioginio valdymo projektai: 

Europos Komisija ir jos įgalioti asmenys. 

4. VSF, EITP, SVVP, Netiesioginio valdymo projektai: 

Europos Audito Rūmai ir jos įgalioti asmenys.  

5. VSF, SVVP,  EITP, Netiesioginio valdymo projektai: 

Europos kovos su sukčiavimu tarnyba, Europos prokuratūra.

6. NOR 2014-2021: Finansinių mechanizmų valdyba.

7. EITP: LR susisiekimo ministerija, energetikos ministerija ir 

jos įgalioti asmenys.

8. EITP:  CINEA (transporto ir energetikos sektoriui) ir 

HADEA (telekomunikacijų sektoriui) teikiama ataskaita.

9. SRF: LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija.               

10. KPPP -  LR valstybės kontrolė, LR susisiekimo 

ministerija ir šių institucijų įgalioti asmenys.

1. VSF, SVVP: 5 metai po finansinių metų, kuriais 

buvo deklaruotas projekto galutinis mokėjimas.

2. EITP: 5 metai po projekto pabaigos.

3.  SRF: 5 metai po projekto pabaigos. 

4. NOR 2014-2021: 5 metai po projekto pabaigos.

5. KPPP: vadovaudamiesi Bendrųjų dokumentų 

saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos 

Respublikos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 

d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų 

saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“,  

Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, 

patvirtintomis Lietuvos vyriausojo archyvaro 2011 

m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-188 ir kitų 

dokumentų valdymą reglamentuojančių teisės aktų 

nustatyta tvarka.

6. Netiesioginio valdymo projektai - 5 metai po 

projekto pabaigos.

Suteiktų paslaugų gavėjai. 1. Asmenys, kurie naudojasi 

projektų rezultatais.

1. Įtariamo pažeidimo tyrimas. 1. NOR 2004-2009: LR finansų ministro 2006 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. 1K-239 "Dėl Projektų, finansuojamų pagal Europos ekonominės erdvės finansinį mechanizmą ir (arba) Norvegijos finansinį 

mechanizmą, administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo.

2. NOR 2009-2014: 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".

1. Pateikia projekto 

vykdytojas.

1. LR valstybės kontrolė ir jos įgalioti asmenys. 

2. LR finansų ministerija ir jos įgalioti asmenys. 

3. NOR 2004-2009, NOR 2009-2014:  ministerija 

(operatorius) atsakinga už EEE ir NOR lėšomis finansuojamų 

projektų sektorių. 

4. NOR 2004-2009, NOR 2009-2014: Finansinių 

mechanizmų valdyba.

1. NOR 2004-2009: 10 metų po projekto 

pabaigos.

2. NOR 2009-2014: 10 metų po projekto 

pabaigos.

Asmens  dalyvavimo  kvalifikacijos kėlimo kursuose, 

mokymuose duomenys (mokymų tema, mokymų 

vieta, darbovietė, pareigos, telefonas, elektroninio pašto 

adresas, asmens parašas).

1. Projekto vykdytojo darbuotojai. 

2. Mokymų dalyviai.

1. Įtariamo pažeidimo tyrimas. 1. NOR 2014-2021: LRV 2018 m. rugsėjo 4 d. nutarimas Nr. 867 "Dėl 2014–2021 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimo Lietuvoje".                                                                                                                                                                                            

2. SVVP - Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimas Nr. 164 „Dėl institucijų, atsakingų už Sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo 

fondą, programos ir Vidaus saugumo fondo programos valdymą ir kontrolę Lietuvoje, paskyrimo“; Funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos 

priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, ir Vidaus saugumo fondo 2021–2027 m. programas, tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2021 m. rugsėjo 2 d. 

įsakymu Nr. 1V-705 „Dėl Funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, ir Vidaus saugumo fondo 

2021–2027 m. programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“.                                                                                                                                                              3. VSF - LR vidaus reikalų ministro 2015 m. 

rugsėjo 3 d.  įsakymas Nr. 1V-683 " Dėl Vidaus saugumo fondo  projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo".

1. Pateikia projekto 

vykdytojas.

1. LR valstybės kontrolė ir jos įgalioti asmenys.  

2. VSF ir SVVP: LR vidaus reikalų ministerija ir jos įgalioti 

asmenys, Europos Komisija ir jos įgalioti asmenys, Europos 

kovos su sukčiavimu tarnyba, Europos prokuratūra.

3. NOR 2014-2021: LR finansų ministerija ir jos įgalioti 

asmenys; ministerija (operatorius) atsakinga už EEE ir NOR 

lėšomis finansuojamų projektų sektorių; Finansinių 

mechanizmų valdyba.

1. VSF, SVVP: 5 metai po finansinių metų, 

kuriais buvo deklaruotas projekto galutinis 

mokėjimas.

2. NOR 2014-2021: 5 metai po projekto pabaigos.                                                             

Asmens kodas. 1. Pirkimo dalyviai.

2. Netiesioginio valdymo projektų 

ekspertai.

1. Viešųjų pirkimų organizavimas. 

2. Pirkimo sutarčių sudarymas ir 

įgyvendinimas.

1. NOR 2014-2021: LRV 2018 m. rugsėjo 4 d. nutarimas Nr. 867 "Dėl 2014–2021 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimo Lietuvoje".

2. NOR 2014-2021, Netiesioginio valdymo projektai: VPĮ.

3. Netiesioginio valdymo projektai: LR užsienio reikalų ministro ir LR krašto apsaugos ministro 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymas Nr. V-809/V-188 " Dėl Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių 

užsienio valstybėse, Lietuvos Respublikos atstovybių prie tarptautinių organizacijų, konsulinių įstaigų ir specialiųjų misijų, taip pat kitų perkančiųjų organizacijų, kurios užsienyje įsigyja prekių, paslaugų ar darbų, 

skirtų užsienyje esantiems jų padaliniams, kariniams atstovams ar specialiesiems atašė arba skirtų užsienyje vykdomiems vystomojo bendradarbiavimo ir kitiems projektams, supaprastintų viešųjų pirkimų tvarkos 

aprašo patvirtinimo". 

1. Pateikia viešųjų 

pirkimų dalyviai.

2. Duomenys gaunami 

CVP IS,  E-sąskaita, el. 

paštu.

1. LR valstybės kontrolė ir jos įgalioti asmenys. 

2. Viešųjų pirkimų tarnyba.

3. NOR 2014-2021: LR finansų ministerija ir jos įgalioti 

asmenys. 

4. NOR 2014-2021: ministerija (operatorius) atsakinga už 

EEE ir NOR lėšomis finansuojamų projektų sektorių. 

5. NOR 2014-2021: Finansinių mechanizmų valdyba.         6.  

Netiesioginio valdymo projektai: Europos Komisija, 

Europos kovos su sukčiavimu tarnyba, Europos prokuratūra.

1. NOR 2014-2021: 5 metai nuo projekto 

pabaigos

2. Netiesioginio valdymo projektai: - 5 metai po 

projekt pabaigos.

Išsilavinimą ir atitikimą kvalifikaciniams 

reikalavimams patvirtinančių dokumentų 

duomenys.

1. Pirkimo dalyviai.

2. Ūkinių ir CPVA veiklos sutarčių 

atstovai. 

3. Netiesioginio valdymo paramos 

gavėjai.

1. Įvertinti pasiūlyme nurodytų fizinių 

asmenų kvalifikaciją atsižvelgiant į pirkimo 

dokumentuose nurodytus reikalavimus. 

2. Viešojo pirkimo sutarčių vykdymo metu, 

jeigu keičiami pasiūlyme nurodyti fiziniai 

asmenys ar jie aujai pasitelkiami įvertinti jų 

kvalifikaciją atsižvelgiant į pirkimo sutartyje 

numatytus reikalavimus.

1. NOR 2014-2021: LRV 2018 m. rugsėjo 4 d. nutarimas Nr. 867 "Dėl 2014–2021 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimo Lietuvoje".

2. NOR 2014-2021, Netiesioginio valdymo projektai: VPĮ.

3. Netiesioginio valdymo projektai: LR užsienio reikalų ministro ir LR krašto apsaugos ministro 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymas Nr. V-809/V-188 " Dėl Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių 

užsienio valstybėse, Lietuvos Respublikos atstovybių prie tarptautinių organizacijų, konsulinių įstaigų ir specialiųjų misijų, taip pat kitų perkančiųjų organizacijų, kurios užsienyje įsigyja prekių, paslaugų ar darbų, 

skirtų užsienyje esantiems jų padaliniams, kariniams atstovams ar specialiesiems atašė arba skirtų užsienyje vykdomiems vystomojo bendradarbiavimo ir kitiems projektams, supaprastintų viešųjų pirkimų tvarkos 

aprašo patvirtinimo". 

1. Pateikia viešųjų 

pirkimų dalyviai.

2. Duomenys gaunami 

susipažįstant su pirkimo 

dokumentais CVP IS.

1. LR valstybės kontrolė ir jos įgalioti asmenys. 

2. Viešųjų pirkimų tarnyba.

3. NOR 2014-2021: LR finansų ministerija ir jos įgalioti 

asmenys. 

4. NOR 2014-2021: ministerija (operatorius) atsakinga už 

EEE ir NOR lėšomis finansuojamų projektų sektorių. 

5. NOR 2014-2021: Finansinių mechanizmų valdyba.

6. Netiesioginio valdymo projektai: Europos Komisija ir jos 

įgalioti asmenys,  Europos Audito Rūmai ir jos įgalioti 

asmenys, Europos kovos su sukčiavimu tarnyba, Europos 

prokuratūra, Paramos gavėjai ir jų atstovai.

1. NOR 2014-2021: 5 metai po projekto pabaigos

2. Netiesioginio valdymo projektai : 5 metai po 

projekto pabaigos.

ASMENS DUOMENYS TVARKOMI VYKDANT TEISĖS IR KOKYBĖS KONTROLĖS SKYRIAUS VEIKLAS


