
„Švyturio Klaipėdos 
ateities stipendijos“ 
konkurso taisyklės 

Bendrosios nuostatos 
 
Jaunųjų Klaipėdos miesto ir rajono talentų konkurso „Švyturio Klaipėdos ateities stipendija“ (toliau 
– konkursas) organizatorius yra UAB „Švyturys-Utenos alus“,  juridinio asmens kodas 110796493, 
korespondencijos adresas: Pakalnės g.9, Vilniaus, Lietuva, LT-01112, toliau vadinamas 
„organizatoriumi“. Šios taisyklės (toliau – taisyklės) nustato konkurso sąlygas. Konkurso eigos 
tikrumą ir priežiūrą, t. y. informacijos apie konkursą ir skundų tvarkymą, vykdo organizatoriaus 
darbuotojai. Organizatorius turi teisę vienašališkai pataisyti arba pakeisti šias taisykles. 
 
Konkurso dalyviai 
 
Yra visi 20–35 metų amžiaus Klaipėdos miesto ir rajonų bendruomenių nariai, iniciatyvūs 
visuomenininkai, jaunieji menininkai, mokslininkai, perspektyvūs sportininkai ir kiti jauni žmonės, 
prisidedantys prie Klaipėdos miesto bei viso krašto gražinimo, jūrinio gyvenimo vystymo, naujų 
tradicijų kūrimo bei Klaipėdos vardo garsinimo šalies ir tarptautiniu mastu, dalyvaujantys „Švyturio 
Klaipėdos ateities stipendijos“ konkurse. 
 
Balsavimo eiga 
 

•                  Nuo rugsėjo 6 d. iki  rugsėjo 18 d. 23.59 val. teikiamos siūlomų jaunųjų Klaipėdos 
krašto talentų kandidatūros užpildant paraiškos formą 
adresu www.svyturiostipendija.lt 

•                  Nuo rugsėjo 20 d. iki rugsėjo 27 d. 23.59 val. už visas pateiktas kandidatūras 
balsuojama stipendijos konkurso svetainėje adresu www.svyturiostipendija.lt 

•                  Nuo rugsėjo 28 d. iki spalio 11 d. 23.59 val. renkamas stipendijos laimėtojas iš 
paskelbto daugiausiai visuomenės balsų sulaukusio finalinio penketuko 
adresu www.svyturiostipendija.lt 

•                  Spalio 11 d. 23.59 val. pasibaigus balsavimui, penki daugiausiai balsų sulaukę 
kandidatai pristatomi vertinimo komisijai. Komisijos nariai, atsižvelgę į visuomenės 
palaikymą, sprendžia, kuris jaunasis talentas bus apdovanotas „Švyturio Klaipėdos 
ateities stipendija“. 

•                  Išrinktas laimėtojas bus paskelbtas ir apdovanotas „Švyturio Klaipėdos ateities 
stipendijos“ apdovanojimų renginyje spalio 14 d. 
 

Dalyvavimo balsavime taisyklės 
 
Balsuoti leidžiama vieną kartą, naudojant unikalų lietuviško IP adreso ir naršyklės derinį. 
Pasitelkiant šį derinį balsuoti galima už visus pasirinktus dalyvius. Pastebėjus nenatūralų balsų 
kitimą, organizatorių iniciatyva balsai gali būti perskaičiuoti. Jei identifikuojama, kad balsų augimas 
yra nenatūralus ir atliekamas automatiniais įrankiais, balsai gali būti eliminuojami. 
 
Nugalėtojo apdovanojimas 
 
Konkurso laimėtoju tampa komisijos, atsižvelgiant į visuomenės balsavimą, geriausiu išrinktas 
jaunasis talentas. Nugalėtojas apdovanojamas vienkartine 4000 eurų „Švyturio-Utenos alus“ 
įsteigta pinigine stipendija ir partnerių prizais, kurie bus įteikiami konkurso apdovanojimų renginio 
metu. 
 



 

 
 
Organizatoriaus atsakomybė 
 
Organizatorius neatsako už telekomunikacijos ryšių, serverių, sąsajų ir naršyklių veikimo 
sutrikimus. Organizatorius įsipareigoja informuoti konkurso nugalėtoją apie laimėjimą 
apdovanojimų renginio metu, o nugalėtojui negalint dalyvauti renginyje – renginio dieną. 
 
Asmens duomenų tvarkymas 
 
Nuominuojantis asmuo pateikdamas paraišką ir kartu perduodamas  nominanto  ar bet kurių fizinių 
asmenų (toliau – duomenų subjektai) asmens duomenis, patvirtina, kad informavo duomenų 
subjektus, kad jų duomenys bus perduodami UAB „Švyturys-Utenos alus“, ir supažindino 
duomenų subjektus su jų teisėmis bei informavo, kad daugiau informacijos apie jų duomenų 
tvarkymą jie gali rasti šiose „Švyturio Klaipėdos ateities stipendijos“ konkurso taisyklėse.  
 
Bendraudami su duomenų subjektu organizatorius laiko, kad jis/ji  yra informuotas apie vykdomą 
jo/jos asmens duomenų tvarkymą (BDAR 14 str. 5 d. (a)). 
 
Konkurso dalyviai ( nominantai) dalyvaudami konkurse sutinka, kad vardas ir pavardė ir kita 
informacija susijusi su jų talentu bus viešinami viso stipendijos konkurso metu: projekto svetainėje, 
soc. tinkluose, žiniasklaidos kanaluose, apdovanojimų renginio metu. 
 
Konkurso dalyvių ir duomenų subjektų asmens duomenys gali būti atskleidžiami vertinimo 
komisijos nariams. Konkurso dalyvių ir duomenų subjektų asmens duomenys gali būti pateikiami 
ir kitoms organizacijoms (konkurso partneriams), kurios tiesiogiai atlieka su konkurso 
organizavimu ir / ar vykdymu susijusias funkcijas, tačiau tik tais atvejais ir ta apimtimi, kai šie 
duomenys yra būtini. 
 
Už stipendijos nominantus balsuojančiųjų interneto vartotojų interneto protokolo (IP) adresas bus 
renkamas atliekant balsavimą projekto svetainėje už stipendijos nominantus. Šie duomenys yra 
reikalingi sąžiningam ir tiksliam balsavimui užtikrinti. 
 
Konkurso dalyviai ir duomenų subjektai, kurių asmens duomenys tvarkomi konkurso organizavimo 
ir vykdymo tikslais, turi teisę susipažinti su savo duomenimis ir sužinoti, kaip jie yra tvarkomi, taip 
pat reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo 
asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant šių taisyklių arba 
įstatymų reikalavimų. Dėl asmens duomenų tvarkymo ir teisių įgyvendinimo galite kreiptis el. paštu: 
lithuania.privacy@carlsberg.com  
 
 
Skundai ir pažeidimai 
 
Visus skundus, susijusius su konkurso organizavimu, dalyviai turėtų pateikti raštu organizatoriui 
konkurso balsavimo laikotarpiu. Skundas, pateiktas po nurodyto termino, neturi teisinio poveikio. 
Rašytiniame skunde turi būti nurodytas dalyvio vardas, pavardė, telefono numeris ir išsamus 
skundo aprašymas bei pagrindimas. Skundas bus apsvarstytas per 5 d. d. Atsakymai į skundus 
bus pateikiami raštu.  
 
 
 


