
1 

Vilniaus chorinio dainavimo mokyklos „Liepaitės“ Mokinių ir jų tėvų (kitų atstovų pagal įstatymą) asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašo  

1 priedas  

 

MOKINIŲ IR JŲ TĖVŲ (KITŲ ATSTOVŲ PAGAL ĮSTATYMĄ) TVARKOMŲ ASMENS DUOMENŲ  

MOKYMO(SI) SUTARČIŲ SUDARYMO IR APSKAITOS TIKSLU 

APIMTYS IR SAUGOJIMO TERMINAI 

 

Duomenų 

subjektų grupė  

Teisinis pagrindas  Tvarkomi asmens 

duomenys  

Duomenų gavėjai ir 

gavėjų grupės  

Duomenų saugojimo terminas  

Mokiniai ir jų 

tėvai (kiti 

atstovai pagal 

įstatymą)  

LR Švietimo įstatymas, 

Neformaliojo vaikų 

švietimo koncepcija*,  

kiti įstaigos veiklą 

reglamentuojantys 

teisės aktai, Mokyklos 

direktoriaus įsakymu 

patvirtinta mokymo(si) 

Sutartis ir Susitarimas 

(Aprašo 9 priedas) prie 

Sutarties 

Mokinių ir jų tėvų (kitų 

atstovų pagal įstatymą) 

asmens duomenys:  

- mokinio vardas, pavardė, 

asmens kodas arba 

gimimo data, 

gyvenamoji vieta, 

mokinio telefono 

numeris, elektroninio 

pašto adresas, 

-  jų tėvų (kitų atstovų 

pagal įstatymą) vardai, 

pavardės, gyvenamoji 

vieta, telefonų numeriai, 

elektroninio pašto 

adresas. 

Sutarties sudarymo data, 

numeris 

 

Vilniaus chorinio 

dainavimo mokykla 

„Liepaitės“.  

Mokyklos direktoriaus 

2020-03-02 įsakyme** 

Nr. V-28  išvardinti 

darbuotojai, kuriems 

suteikta teisė tvarkyti ir 

naudoti asmens 

duomenis darbo tikslų 

pasiekimui. 

 

10 (dešimt) metų po sutarties galiojimo pabaigos, 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, 

mokslo ir sporto ministro 2019 m. gruodžio 18 d. 

įsakymo Nr. V-1511 2.2 p. Prieiga per internetą: 

https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/0e5ab840217811eabe008ea

93139d588, žr. 2020-04-02 

 ir Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos 

Dokumentų saugojimo terminų rodyklės 18 p. 

Prieiga per internetą: 

https://www.archyvai.lt/lt/teisine-

informacija_51/teisesaktai/dokumentu-saugojimo-

terminu-rodykles_.html, žr. 2020-04-02 

 

 

* Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija, patvirtinta Švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ISAK2695 (2012 m. kovo 29 d. 

įsakymo Nr. V-554 redakcija). Prieiga per internetą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8624BFA3B397, žr. 2020-01-21. 

** Vilniaus chorinio dainavimo mokyklos „Liepaitės“ direktoriaus įsakymas „Dėl 2017 m. rugpjūčio 30 d. Įsakymo Nr. V-91 „Dėl darbuotojų asmens 

duomenų saugojimo politikos tvirtinimo, atsakingo darbuotojų asmens duomenis tvarkyti paskyrimo ir teisės naudoti darbuotojų asmens duomenis 

suteikimo“ 3 punkto pakeitimo“, patvirtintas 2020 m. kovo 2 d. Nr. V-28. 

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0e5ab840217811eabe008ea93139d588
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0e5ab840217811eabe008ea93139d588
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0e5ab840217811eabe008ea93139d588
https://www.archyvai.lt/lt/teisine-informacija_51/teisesaktai/dokumentu-saugojimo-terminu-rodykles_.html
https://www.archyvai.lt/lt/teisine-informacija_51/teisesaktai/dokumentu-saugojimo-terminu-rodykles_.html
https://www.archyvai.lt/lt/teisine-informacija_51/teisesaktai/dokumentu-saugojimo-terminu-rodykles_.html
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8624BFA3B397
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Vilniaus chorinio dainavimo mokyklos „Liepaitės“ Mokinių ir jų tėvų (kitų atstovų pagal įstatymą) asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašo  

2 priedas  

 

MOKINIŲ IR JŲ TĖVŲ (KITŲ ATSTOVŲ PAGAL ĮSTATYMĄ) TVARKOMŲ ASMENS DUOMENŲ  

MOKINIŲ ASMENS BYLŲ TVARKYMO TIKSLU 

APIMTYS IR SAUGOJIMO TERMINAI 

 

Duomenų 

subjektų grupė  

Teisinis pagrindas  Tvarkomi asmens duomenys  Duomenų gavėjai ir 

gavėjų grupės  

Duomenų saugojimo terminas  

Mokiniai ir jų 

tėvai (kiti atstovai 

pagal įstatymą)  

 

 

LR Švietimo 

įstatymas, kiti 

įstaigos veiklą 

reglamentuojantys 

teisės aktai, 

Mokyklos 

direktoriaus 

įsakymu patvirtinta 

mokymo(si) 

Sutartis ir 

Susitarimas 

(Aprašo 9 priedas) 

prie Sutarties 

Mokinių ir jų tėvų (kitų atstovų 

pagal įstatymą) asmens 

duomenys:  

- mokinio vardas, pavardė, 

asmens kodas, gimimo data, 

amžius, asmens tapatybės 

kortelės (paso) numeris 

(jeigu yra), gimimo 

liudijimas, gyvenamoji vieta, 

telefono numeris, 

elektroninio pašto adresas, 

-  jų tėvų (kitų atstovų pagal 

įstatymą) vardai, pavardės, 

gyvenamoji vieta, telefonų 

numeriai, elektroninio pašto 

adresas(ai) 

 

Vilniaus chorinio 

dainavimo mokykla 

„Liepaitės“. 

 

Informacija kitiems 

gavėjams 

neperduodama  

 

10 (dešimt) metų, vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 

m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. V-1511 1.1 p. Prieiga 

per internetą: https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/0e5ab840217811eabe008ea93

139d588, žr. 2020-04-02 

 ir Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos 

Dokumentų saugojimo terminų rodyklės 18 p. Prieiga 

per internetą: https://www.archyvai.lt/lt/teisine-

informacija_51/teisesaktai/dokumentu-saugojimo-

terminu-rodykles_.html, žr. 2020-04-02 

 

 

 

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0e5ab840217811eabe008ea93139d588
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0e5ab840217811eabe008ea93139d588
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0e5ab840217811eabe008ea93139d588
https://www.archyvai.lt/lt/teisine-informacija_51/teisesaktai/dokumentu-saugojimo-terminu-rodykles_.html
https://www.archyvai.lt/lt/teisine-informacija_51/teisesaktai/dokumentu-saugojimo-terminu-rodykles_.html
https://www.archyvai.lt/lt/teisine-informacija_51/teisesaktai/dokumentu-saugojimo-terminu-rodykles_.html
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Vilniaus chorinio dainavimo mokyklos „Liepaitės“ Mokinių ir jų tėvų (kitų atstovų pagal įstatymą) asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašo  

3 priedas  

 

MOKINIŲ IR JŲ TĖVŲ (KITŲ ATSTOVŲ PAGAL ĮSTATYMĄ) TVARKOMŲ ASMENS DUOMENŲ  

MOKESČIO MOKĖJIMO APSKAITOS TIKSLU 

APIMTYS IR SAUGOJIMO TERMINAI 

 

Duomenų 

subjektų grupė  

Teisinis pagrindas  Tvarkomi asmens 

duomenys  

Duomenų gavėjai ir 

gavėjų grupės  

Duomenų saugojimo terminas  

Mokiniai ir jų 

tėvai (kiti 

atstovai pagal 

įstatymą)  

 

 

LR Švietimo įstatymas, 

Neformaliojo vaikų 

švietimo koncepcija (III 

skyriaus VI dalis), 

Neformaliojo vaikų 

švietimo lėšų skyrimo ir 

panaudojimo tvarkos 

aprašas*,  kiti įstaigos 

veiklą reglamentuojantys 

teisės aktai, Mokyklos 

direktoriaus įsakymu 

patvirtinta mokymo(si) 

Sutartis ir Susitarimas 

(Aprašo 9 priedas) prie 

Sutarties 

Mokinių ir jų tėvų (kitų 

atstovų pagal įstatymą) 

asmens duomenys:  

- mokinio vardas, pavardė, 

asmens kodas, 

gyvenamoji vieta, 

telefono numeris, 

elektroninio pašto 

adresas,  

- jų tėvų (kitų atstovų 

pagal įstatymą) vardai, 

pavardės, gyvenamoji 

vieta, telefonų numeriai, 

elektroninio pašto 

adresas 

 

Vilniaus chorinio 

dainavimo mokykla 

„Liepaitės“. 

 

BĮ „Biudžetinių 

įstaigų buhalterinė 

apskaita“ 

 

10 (dešimt) metų, vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 

m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. V-1511 1.1 p. Prieiga 

per internetą: https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/0e5ab840217811eabe008ea93

139d588, žr. 2020-04-02 

 ir Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos 

Dokumentų saugojimo terminų rodyklės 18 p. Prieiga 

per internetą: https://www.archyvai.lt/lt/teisine-

informacija_51/teisesaktai/dokumentu-saugojimo-

terminu-rodykles_.html, žr. 2020-04-02 

 

 

* Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. 

rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. V-758 (suvestinė redakcija nuo 2020-03-03).  

Prieiga per internetą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1df216e0b69411e88f64a5ecc703f89b/asr, žr. 2020-04-21 

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0e5ab840217811eabe008ea93139d588
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0e5ab840217811eabe008ea93139d588
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0e5ab840217811eabe008ea93139d588
https://www.archyvai.lt/lt/teisine-informacija_51/teisesaktai/dokumentu-saugojimo-terminu-rodykles_.html
https://www.archyvai.lt/lt/teisine-informacija_51/teisesaktai/dokumentu-saugojimo-terminu-rodykles_.html
https://www.archyvai.lt/lt/teisine-informacija_51/teisesaktai/dokumentu-saugojimo-terminu-rodykles_.html
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1df216e0b69411e88f64a5ecc703f89b/asr
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Vilniaus chorinio dainavimo mokyklos „Liepaitės“ Mokinių ir jų tėvų (kitų atstovų pagal įstatymą) asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašo  

4 priedas  

 

MOKINIŲ IR JŲ TĖVŲ (KITŲ ATSTOVŲ PAGAL ĮSTATYMĄ) TVARKOMŲ ASMENS DUOMENŲ  

PAŽYMŲ IŠDAVIMO IR APSKAITOS TIKSLU* 

APIMTYS IR SAUGOJIMO TERMINAI 

 

Duomenų 

subjektų grupė  

Teisinis pagrindas  Tvarkomi asmens 

duomenys  

Duomenų gavėjai ir gavėjų grupės  Duomenų saugojimo 

terminas  

Mokiniai  

 

Mokyklos 

direktoriaus įsakymu 

patvirtinta 

mokymo(si) Sutartis 

ir Susitarimas 

(Aprašo 9 priedas) 

prie Sutarties, 

Duomenų subjekto 

Sutikimas. Mokyklos 

direktoriaus įsakymu 

patvirtintas Mokyklos 

renginių ir veiklų 

planas, dalykų 

programos, kiti vidaus 

dokumentai 

  

 

Mokinio asmens duomenys: 

mokinio vardas, pavardė, 

gimimo data, klasė,  

ugdymo programa, dalykai 

ir jų įvertinimai (jeigu 

reikia), dalykų programų 

apimtys valandomis (jei 

reikia), renginių / konkursų 

pavadinimai ir datos  

 

Ugdymo įstaigos  

Tėvų darbovietės  

Sveikatos įstaigos  

Įdarbinimo įstaigos  

Valstybinė mokesčių inspekcija,  

SODRA,  

BĮ „Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“, 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 

ministerija,  

Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė 

UAB „Mokomieji filmai“ („Talentator“ – Skaitmeniniai 

ugdymo sprendimai) 

Teismų, antstolių pareikalavimu ir kt.  

Atskiru asmens prašymu, jei jis susijęs su mokyklos 

veikla – koncertinių išvykų, kelionių organizavimo 

tikslais perduoti kelionių organizatoriams, 

priimantiems kolektyvams ir pan. 

Ekstremaliosios situacijos laikotarpiu / atveju – 

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras 

Esant nenumatytoms aplinkybėms (force majeure) –  

Nacionalinis kibernetinio saugumo centras 

 

Pagal terminus, 

nurodytus mokyklos 

Metų dokumentacijos 

plane. 

 

Mokiniams, 

nebaigusiems 

programos, išduotų 

Mokyklos pažymų 

kopijos bei registras 

saugomi 5 metus  

 

 

 

*Apie mokinio mokymąsi Mokykloje, tam tikro laikotarpio mokymosi dalykus ir jų vertinimus, apie mokinio dalyvavimą įvairiuose renginiuose / edukacinėse 

išvykose, konkursuose, koncertinėse išvykose, nebaigtos programos pasiekimus ir pan. 
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Vilniaus chorinio dainavimo mokyklos „Liepaitės“ Mokinių ir jų tėvų (kitų atstovų pagal įstatymą) asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašo  

5 priedas  

 

MOKINIŲ IR JŲ TĖVŲ (KITŲ ATSTOVŲ PAGAL ĮSTATYMĄ) TVARKOMŲ ASMENS DUOMENŲ  

MOKINIŲ ATVYKIMO / IŠVYKIMO IR REGISTRO PILDYMO TIKSLU 

APIMTYS IR SAUGOJIMO TERMINAI 

 

Duomenų subjektų 

grupė  

Teisinis pagrindas  Tvarkomi asmens duomenys  Duomenų gavėjai ir gavėjų grupės  Duomenų saugojimo 

terminas  

Mokiniai ir jų tėvai 

(kiti atstovai pagal 

įstatymą) 

 

Neformaliojo vaikų 

švietimo koncepcija 

(III skyriaus VII 

dalis), Mokinių 

registro nuostatai  

 

Mokinio asmens duomenys: vardas, 

pavardė, asmens kodas, pilietybė, 

deklaruotos ir faktinės gyvenamosios 

vietos adresas, gimtoji kalba(-os), 

mokymosi švietimo įstaigoje pradžios ir 

pabaigos duomenys, duomenys apie 

mokslą, specialiuosius ugdymosi 

poreikius, mokinio asmens bylos numeris, 

mokymosi Sutartis, duomenys apie šeimą, 

duomenys apie mokymąsi bendrojo 

lavinimo mokykloje  

Vilniaus chorinio dainavimo 

mokyklos „Liepaitės“ direktoriaus 

įsakymu paskirtas mokyklos 

darbuotojas - mokinių registro 

tvarkytojas (registro valdytojas - 

Lietuvos Respublikos švietimo, 

mokslo ir sporto ministerija -   

emokykla – Mokinių registras 

(https://mokiniai.emokykla.lt/Account

/Auth?ReturnUrl=%2f) 

 

Mokyklos direktorius, jo 

pavaduotojas ugdymui, atsakingas už 

Mokinių registro pildymo kontrolę 

 

Pagal terminus, 

nurodytus mokyklos 

Metų dokumentacijos 

plane 

 

 

 

 

 

 

 

https://mokiniai.emokykla.lt/Account/Auth?ReturnUrl=%2f
https://mokiniai.emokykla.lt/Account/Auth?ReturnUrl=%2f
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Vilniaus chorinio dainavimo mokyklos „Liepaitės“ Mokinių ir jų tėvų (kitų atstovų pagal įstatymą) asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašo  

6 priedas  

 

MOKINIŲ IR JŲ TĖVŲ (KITŲ ATSTOVŲ PAGAL ĮSTATYMĄ) TVARKOMŲ ASMENS DUOMENŲ  

MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMO IR APSKAITOS TIKSLU 

APIMTYS IR SAUGOJIMO TERMINAI 

 

Duomenų 

subjektų 

grupė  

Teisinis pagrindas  Tvarkomi asmens duomenys  Duomenų gavėjai 

ir gavėjų grupės  

Duomenų saugojimo terminas  

Mokiniai  

 

Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 

įsakymas „Dėl neformaliojo 

vaikų švietimo 

pažymėjimo“*, 

Rekomendacijos dėl meninio 

formalųjį švietimą 

papildančio ugdymo 

programų rengimo ir 

įgyvendinimo**,  

Mokyklos nuostatai (I 

skyriaus 17 p.) ir kiti įstaigos 

veiklą reglamentuojantys 

teisės aktai  

 

Mokinio vardas (vardai) ir pavardė, 

asmens kodas.  

Neformaliojo vaikų švietimo 

pažymėjimų apskaitos žurnale: 

pažymėjimo numeris, išdavimo data, 

mokyklos pavadinimas ir kodas, 

programos pavadinimas ir apimtis 

(val.), įstaigos vadovo pareigos, 

vardas ir pavardė, parašas, 

antspaudas Mokyklos direktoriaus 

įsakymo data ir numeris, pažymėjimo 

registracijos numeris 

 

Vilniaus chorinio 

dainavimo 

mokykla 

„Liepaitės“ 

 

Vilniaus miesto 

savivaldybė 

 

 

 

 

 

 

5 m. (po paskutinio įrašo žurnale), 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, 

mokslo ir sporto ministro 2019 m. gruodžio 

18 d. įsakymo Nr. V-151  2.19 p. Prieiga per 

internetą: https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/0e5ab840217811eabe0

08ea93139d588, žr. 2020-04-02 

 ir Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos 

Dokumentų saugojimo terminų rodyklės 18 p. 

Prieiga per internetą: 

https://www.archyvai.lt/lt/teisine-

informacija_51/teisesaktai/dokumentu-

saugojimo-terminu-rodykles_.html, žr. 2020-

04-02 

 

 

* Įsakymas „Dėl neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimo“, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. Nr. ISAK-

549. Prieiga per internetą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.253800?jfwid=-fxdp7w9i, žr. 2020-04-03. 

** Rekomendacijos dėl meninio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo, patvirtintos Švietimo ir mokslo ministro 2014 

m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-48 „Dėl rekomendacijų dėl meninio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo 

patvirtinimo“. Prieiga per internetą: https://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/svietimas-neformalusis, žr. 2020-03-07. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0e5ab840217811eabe008ea93139d588
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0e5ab840217811eabe008ea93139d588
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0e5ab840217811eabe008ea93139d588
https://www.archyvai.lt/lt/teisine-informacija_51/teisesaktai/dokumentu-saugojimo-terminu-rodykles_.html
https://www.archyvai.lt/lt/teisine-informacija_51/teisesaktai/dokumentu-saugojimo-terminu-rodykles_.html
https://www.archyvai.lt/lt/teisine-informacija_51/teisesaktai/dokumentu-saugojimo-terminu-rodykles_.html
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.253800?jfwid=-fxdp7w9i
https://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/svietimas-neformalusis
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Vilniaus chorinio dainavimo mokyklos „Liepaitės“ Mokinių ir jų tėvų (kitų atstovų pagal įstatymą) asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašo  

7 priedas  

 

MOKINIŲ IR JŲ TĖVŲ (KITŲ ATSTOVŲ PAGAL ĮSTATYMĄ) TVARKOMŲ ASMENS DUOMENŲ  

BENDRUOMENĖS IR VISUOMENĖS INFORMAVIMO APIE VILNIAUS CHORINIO DAINAVIMO MOKYKLOS „LIEPAITĖS“ VEIKLĄ 

TIKSLU 

APIMTYS IR SAUGOJIMO TERMINAI 

 

Duomenų 

subjektų grupė  

Teisinis pagrindas  Tvarkomi asmens duomenys  Duomenų gavėjai ir gavėjų grupės  Duomenų 

saugojimo terminas  

Mokiniai  

 

Duomenų subjekto 

Sutikimas, Mokyklos 

direktoriaus įsakymu 

patvirtinta mokymo(si) 

Sutartis, Mokinių ir jų 

tėvų (kitų atstovų pagal 

įstatymą) asmens 

duomenų apsaugos 

tvarkos aprašas, 

Susitarimas (10 priedas), 

kiti įstaigos veiklą 

reglamentuojantys teisės 

aktai 

 

Mokinių asmens duomenys: vardas, 

pavardė, klasė, mokymo programa 

(dalykas), dalyvavimo renginiuose 

dokumentai – Padėkos raštai, 

diplomai, pažymėjimai, nuotraukos, 

vaizdo įrašai, renginio programos, 

afišos, sąrašai, Mokyklos metraštis 

Vilniaus chorinio dainavimo mokykla 

„Liepaitės“. 

 

Ugdymo įstaigos 

Koncertinės organizacijos 

Žiniasklaida / medijos 

Partneriai, su kuriais bendradarbiaujama 

Koncertinės-pažintinės veiklos organizavimo 

tikslais - viešbučiai, nakvynės įstaigos, 

transporto priemonės vairuotojai ir pan. 

 

Pagal terminus, 

nurodytus mokyklos 

Metų dokumentacijos 

plane 
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Vilniaus chorinio dainavimo mokyklos „Liepaitės“ Mokinių ir jų tėvų (kitų atstovų pagal įstatymą) asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašo 

8 priedas  

 

MOKINIŲ IR JŲ TĖVŲ (KITŲ ATSTOVŲ PAGAL ĮSTATYMĄ) TVARKOMŲ ASMENS DUOMENŲ  

VIDAUS ADMINISTRAVIMO TIKSLU 

APIMTYS IR SAUGOJIMO TERMINAI 

 

Duomenų subjektų 

grupė  

Teisinis pagrindas  Tvarkomi asmens duomenys  Duomenų gavėjai ir 

gavėjų grupės  

Duomenų saugojimo 

terminas  

Mokiniai ir jų tėvai 

(kiti atstovai pagal 

įstatymą) 

 

LR Švietimo įstatymas, 

kiti įstaigos veiklą 

reglamentuojantys teisės 

aktai: Mokyklos 

direktoriaus įsakymu 

patvirtinta mokymo(si) 

Sutartis ir Susitarimas (9 

priedas) prie Sutarties, 

esant nenumatytoms 

aplinkybėms (force 

majeure) / 

ekstremaliosios situacijos 

laikotarpiu Mokyklos 

direktoriaus įsakymas 

    

 

Mokinių ir jų tėvų (kitų atstovų pagal įstatymą) 

asmens duomenys:  

- mokinio vardas, pavardė, asmens kodas, el. 

paštas, telefono numeris, gimimo data, klasė, 

lytis, nuotrauka, gyvenamosios vietos adresas,  

- mokinio tėvų vardai, pavardės, elektroniniai 

paštai, telefono numeriai, gyvenamosios vietos 

adresai 

 

Vilniaus chorinio 

dainavimo mokykla 

„Liepaitės“. 

Esant nenumatytoms 

aplinkybėms (force 

majeure) / 

ekstremaliosios 

situacijos laikotarpiu 

Mokyklos direktoriaus 

įsakymu paskirti 

darbuotojai. 

Duomenys kitiems 

gavėjams 

neperduodami  

 

 

 

Iki 5 metų po mokinio 

išvykimo  
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 Vilniaus chorinio dainavimo mokyklos 

„Liepaitės“ Mokinių ir jų tėvų (kitų atstovų 

pagal įstatymą) asmens duomenų apsaugos 

tvarkos aprašo  

9 priedas 
 

VILNIAUS CHORINIO DAINAVIMO MOKYKLOS „LIEPAITĖS“ 

MOKINIO IR JO TĖVŲ (KITŲ ATSTOVŲ PAGAL ĮSTATYMĄ) 

ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO IR ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO 

SUSITARIMAS 
 

20___ m. _______________ d. 

Vilnius 
 

1. Susitarimo šalys: 

1.1.  Viena šalis 

Mokinė(-ys) 

________________________________________________________________________ 
(vardas ir pavardė, gimimo data) (klasė) 

Mokinės(-io) tėvai (kiti atstovai pagal įstatymą): 

__________________________________________________________________ 
 (vardas ir pavardė) 

___________________________________________________________________________ 
(vardas ir pavardė) 

1.2. Kita šalis: 

Vilniaus chorinio dainavimo mokykla „Liepaitės“ (toliau – Mokykla), atstovaujama direktorės 

Editos Jaraminienės. 

2. Susitarimo objektas. 

Mokinio ir jo tėvų (kitų atstovų pagal įstatymą) asmens duomenų teikimas ir tvarkymas. 

3. Susitarimo turinys: 

3.1. Mokinys ir jo tėvai (kiti atstovai pagal įstatymą) pareiškia, kad: 

3.1.1. yra susipažinę su Vilniaus chorinio dainavimo mokyklos „Liepaitės“ Mokinių ir 

jų tėvų (kitų atstovų pagal įstatymą) asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašu (toliau – 

Aprašas), patvirtintu Vilniaus chorinio dainavimo mokykla „Liepaitės“ direktoriaus 2020 m. 

gegužės 28 d. įsakymu Nr. V-43, nauja redakcija 2020 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. V-59  (Aprašas 

viešai skelbiamas Mokyklos interneto svetainėje adresu www.liepaites.lt); 

3.1.2. sutinka teikti Mokyklai savo asmens duomenis tikslais, nurodytais Aprašo 8.1.–

8.8. p. (teikiamų asmens duomenų apimtys ir saugojimo terminai nurodyti Aprašo 1–8 prieduose); 

3.1.3. yra žinoma, jog jie turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo Sutikimą (Aprašo 

21.9 p.). Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio Sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki 

Sutikimo atšaukimo, teisėtumui. 

3.2. Mokykla įsipareigoja tvarkyti mokinio ir jo tėvų (kitų atstovų pagal įstatymą) asmens 

duomenis teisėtais ir Apraše apibrėžtais tikslais bei Apraše nurodytais terminais. 

Susitarimo šalių parašai: 

Mokinė(-ys)   
(vardas ir pavardė)  (parašas) 

Mokinės(-io) tėvai (kiti atstovai pagal įstatymą):   

   
(vardas ir pavardė)  (parašas) 

   
(vardas ir pavardė)  (parašas) 

Mokyklos direktorė Edita Jaraminienė   

Susitarimas saugomas mokinio asmens byloje.  (parašas) 
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 Vilniaus chorinio dainavimo mokyklos 

„Liepaitės“ Mokinių ir jų tėvų (kitų atstovų 

pagal įstatymą) asmens duomenų apsaugos 

tvarkos aprašo  

10 priedas 

 

SUSITARIMAS DĖL MOKINIO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO 

BENDRUOMENĖS IR VISUOMENĖS INFORMAVIMO APIE MOKYKLOS VEIKLĄ 

TIKSLU 

 

20___ m. _______________ d. 

Vilnius 

 

1. Susitarimo šalys: 

1.1.  Viena šalis 

Mokinė(-ys) 

______________________________________________________________________ 
(vardas ir pavardė, gimimo data) (klasė) 

 

Mokinės(-io) tėvai (kiti atstovai pagal įstatymą): 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

(vardas ir pavardė) 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

(vardas ir pavardė) 

 

1.2. Kita šalis: 

Vilniaus chorinio dainavimo mokykla „Liepaitės“ (toliau – Mokykla), atstovaujama direktorės 

Editos Jaraminienės. 

2. Susitarimo objektas. 

Mokinio ir jo tėvų (kitų atstovų pagal įstatymą) asmens duomenų teikimas ir tvarkymas 

bendruomenės ir visuomenės informavimo apie mokyklos veiklą tikslu. 

3. Susitarimo turinys: 

3.1. Mokinys ir jo tėvai (kiti atstovai pagal įstatymą) pareiškia, jog: 

3.1.1. yra susipažinę su Vilniaus chorinio dainavimo mokyklos „Liepaitės“ Mokinių ir 

jų tėvų (kitų atstovų pagal įstatymą) asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašu (toliau – 

Aprašas), patvirtintu Vilniaus chorinio dainavimo mokykla „Liepaitės“ direktoriaus 2020 m. 

gegužės 28 d. įsakymu Nr. V-43, nauja redakcija 2020 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. V-59 (Aprašas 

viešai skelbiamas Mokyklos interneto svetainėje adresu http://www.liepaites.lt); 

3.1.2. sutinka / nesutinka, kad: 

3.1.2.1. mokinys būtų fotografuojamas / filmuojamas mokykloje ar už jos ribų vykstant 

renginiams, netradicinio ugdymo pamokoms, nuotoliniam mokymui, išvykoms ir / ar kitai 

ugdomajai veiklai _________________; 
                                            (taip / ne – įrašyti)        

3.1.2.2. mokinys būtų fotografuojamas grupinei visų Mokyklos mokinių ir mokytojų 

nuotraukai ________________; 
                             (taip / ne – įrašyti) 

3.1.2.3. mokinių grupės nuotraukos, fotografuotos Mokykloje ar už jos ribų, vaizdo įrašai, 

filmuoti Mokykloje ar už jos ribų, būtų skelbiamos/mi Mokyklos interneto svetainėje adresu 

http://www.liepaites.lt, socialinio tinklo paskyroje, Mokyklos vykdomų projektų partnerių 

informacinėse erdvėse, nenurodant mokinių vardų ir pavardžių ________________; 
                                                                                                                                     (taip / ne – įrašyti) 
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3.1.2.4. mokinių grupės nuotraukos, fotografuotos Mokykloje ar už jos ribų, būtų 

skelbiamos Mokyklos leidiniuose (lankstinukuose, knygose, brošiūrose, Mokyklos renginių 

afišose, programose ir pan., Mokyklos vykdomų  projektų  partnerių renginių afišose, programose 

ir pan.) ________________; 
                                             (taip / ne – įrašyti) 

3.1.2.5. mokinių grupės nuotraukos, fotografuotos mokykloje ar už jos ribų, mokinių 

kūrybiniai darbai būtų skelbiamos/mi  Mokyklos viešoje erdvėje (koridoriuose – informaciniuose 

stenduose, švieslentėse, parodoms skirtose erdvėse ir pan.) ________________; 
                                                                                                                            (taip / ne – įrašyti) 

3.1.2.6. mokiniui ir jo tėvams (kitiems atstovams pagal įstatymą) yra žinoma, kad jie turi 

teisę bet kuriuo metu atšaukti šį savo Sutikimą (Aprašo 21.9 p.). Sutikimo atšaukimas nedaro 

poveikio Sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki Sutikimo atšaukimo, teisėtumui. 

3.2. Mokykla įsipareigoja: 

3.2.1. Mokyklos interneto svetainėje ir leidiniuose skelbti tik tas mokinių nuotraukas, 

kurios nežemina jų asmens garbės ir orumo ir yra susijusios su mokinio veikla Mokykloje; 

3.2.2. atsižvelgiant į mokinio ir / ar jo tėvų (kitų atstovų pagal įstatymą) išreikštą valią, 

pašalinti iš Mokyklos interneto svetainės nepageidautinas nuotraukas; 

3.2.3. Mokyklos leidinius saugoti Mokykloje neterminuotai. 

 

Susitarimo šalių parašai: 

Mokinė(-ys)   

(vardas ir pavardė)  (parašas) 

Mokinės(-io) tėvai (kiti atstovai pagal įstatymą):   

   

(vardas ir pavardė)  (parašas) 

   

(vardas ir pavardė)  (parašas) 

 

Mokyklos direktorė Edita Jaraminienė 

  

 

Susitarimas saugomas mokinio asmens byloje. 

 (parašas) 

 


