
Vilniaus lopšelio – darželio ,,Geniukų kalvė” 

Mokinių ir jų tėvų (kitų įstatyminių atstovų)  

asmens duomenų tvarkymo taisyklių  

Priedas Nr. 1 

 

UGDYTINIŲ  IR JŲ TĖVŲ (KITŲ ĮSTATYMINIŲ ATSTOVŲ) TVARKOMŲ DUOMENŲ APIMTYS IR 

SAUGOJIMO TERMINAI 

 

 PASTABA. Duomenų saugojimo terminas metais nurodo, kiek metų dokumentai su atitinkamais asmens duomenimis 

saugomi archyve.  

 

Asmens 

duomenų 

tvarkymo 

tikslas 

Duomenų 

subjektų 

grupė 

Teisinis pagrindas Tvarkomi asmens duomenys Duomenų gavėjai ir gavėjų 

grupės 

Duomenų 

saugojimo 

terminas 

Ugdymo(si) 

sutarčių 

sudarymas ir 

apskaita 

Mokiniai ir 

jų tėvai (kiti 

įstatyminiai 

atstovai) 

Lietuvos Respublikos 

Švietimo įstatymas, 

Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo 

ministro įsakymas dėl 

priėmimo į valstybines 

bendrojo ugdymo ir 

ikimokyklinio ugdymo 

mokyklas, kurių savininko 

teisės ir pareigas 

įgyvendina ŠMSM tvarkos 

aprašas, darželio 

direktoriaus įsakymu 

patvirtinta ikimokyklinio ir 

Mokinio vardas, pavardė, 

asmens kodas, adresas, 

Mokinio tėvų (kitų 

įstatyminių atstovų) vardas, 

pavardė. Sutarties sudarymo 

data, numeris. 

Darželio direktorius, 

pavaduotojai ugdymui, 

grupės auklėtojas, 

sekretorius 

 

10 metų po 

sutarties 

galiojimo 

pabaigos  



priešmokyklinio ugdymo 

programa 

Mokinių 

registro 

pildymas 

Mokiniai ir 

jų tėvai (kiti 

įstatyminiai 

atstovai) 

Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo 

ministro įsakymu 

patvirtinti Mokinių 

registro nuostatai 

Vaiko: asmens kodas (jeigu 

kodo nėra – gimimo data ir 

lytis); vardas (vardai), 

pavardė (pavardės); pilietybė, 

jos suteikimo data (jeigu yra); 

deklaruotos gyvenamosios 

vietos adresas ir deklaravimo 

data; faktinės gyvenamosios 

vietos adresas; gimtoji kalba 

(-os); mirties data (jeigu yra).  

Ugdytinio tėvų (kitų 

įstatyminių atstovų): vardai, 

pavardės, faktinės 

gyvenamosios vietos adresas; 

kiti duomenys: asmens 

nurodytas našlaičio tipas (jei 

nurodyta, pateikti 

dokumentai); leidimo gyventi 

Lietuvoje numeris, išdavimo 

data, pilietybė, šalies, iš 

kurios atvyko, pavadinimas, 

atvykimo priežastis (mokytis, 

gyventi), jeigu asmuo 

užsienietis; specialiųjų 

ugdymosi poreikių grupė (-

ės) ir specialiųjų ugdymo ir 

poreikių lygis (jeigu asmuo 

nurodė, pateikė tai įrodančius 

dokumentus. 

Darželio direktoriaus 

įsakymu paskirtas įstaigos 

darbuotojas – Mokinių 

registro tvarkytojas 

(registro valdytojas) 

Lietuvos Respublikos 

švietimo, mokslo ir sporto 

ministerija, darželio 

direktorius, pavaduotojas 

ugdymui, atsakingas už 

Mokinių registro pildymo 

kontrolę 

Lietuvos Respublikos 

švietimo, mokslo ir sporto 

ministerija ITC  

Vilniaus miesto 

savivaldybė 

Mokymosi 

darželyje 

laikotarpiu; 

registro 

duomenų 

bazės 

archyve – 75 

metus 

Elektroninio 

dienyno 

Mokiniai ir 

jų tėvai (kiti 

Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo 

Vaiko: vardas, pavardė, 

grupė, mokslo metai, 

Darželio direktorius, 

pavaduotojai ugdymui, 

Pildoma 

kiekvienais 



pildymas ir 

saugojimas 

įstatyminiai 

atstovai) 

ministro įsakymu 

patvirtintas Dienynų 

sudarymo elektroninio 

dienyno duomenų 

pagrindu tvarkos aprašas 

lankomumas, duomenys apie 

sveikatą. 

Vaiko tėvų (kitų įstatyminių 

atstovų): vardas, pavardė, 

elektroninio pašto adresas. 

grupės auklėtojas, 

socialinis pedagogas, 

psichologas, visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistas, logopedas. 

 

mokslo 

metais: 

Dienynai 

(elektroninė 

laikmena) – 

saugomi 2 

metus. 

Nemokamo 

mokinių 

maitinimo 

organizavimas 

ir apskaita 

Vaikai Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės patvirtintas 

Mokinių nemokamo 

maitinimo mokyklose 

tvarkos aprašas, Vilniaus 

miesto savivaldybės 

tarybos patvirtintas 

Mokinių nemokamo 

maitinimo Vilniaus 

mokyklose tvarkos aprašas 

Ugdytinio vardas, pavardė, 

grupė, asmens kodas arba 

gimimo data, kas skirta 

(pusryčiai, pietūs), nuo kada 

skirta. 

Darželio sekretorius, 

socialinis pedagogas, 

BĮ „Biudžetinių įstaigų 

buhalterinė apskaita“ 

10 metų 

Vaiko gerovės 

komisijos 

darbo 

organizavimas 

ir vykdymas 

Vaikai ir jų 

tėvai (kiti 

įstatyminiai 

atstovai) 

Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo 

ministro įsakymu 

patvirtintas Įstaigos vaiko 

gerovės komisijos 

sudarymo ir jos darbo 

organizavimo tvarkos 

aprašas, darželio 

direktoriaus įsakymu 

patvirtintas Vilniaus 

,,Geniukų kalvė“ Vaiko 

gerovės komisijos darbo 

reglamentas 

Vaiko vardas, pavardė, grupė, 

gimimo data, gyvenamoji 

vieta, telefono numeris, 

mokymosi sutrikimai, 

specialieji ugdymo(si) 

poreikiai, duomenys apie 

sveikatą, dokumentai. 

Tėvų (kitų įstatyminių 

atstovų) vardas, pavardė, 

telefono numeris, gyvenamoji 

vieta, darbovietė (jeigu 

reikia). 

Vaiko gerovės komisijos 

nariai, grupės auklėtojas, 

Vilniaus miesto 

savivaldybės Vaiko teisių 

apsaugos skyrius  

Vilniaus miesto 2- asis 

policijos komisariatas 

10 metų  

 


