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PRIEKULĖS KULTŪROS CENTRO ERNSTO VICHERTO VARDO PREMIJOS 

„JAUNASIS TALENTAS“ SKYRIMO NUOSTATAI 

  

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

  

1.   Priekulės kultūros centro Ernsto Vicherto vardo premijos „Jaunasis talentas“ (toliau – 

nuostatai) reglamentuoja Ernsto Vicherto vardo premijos „Jaunasis talentas“ atrankos kriterijus ir 

Ernsto Vicherto vardo premijos „Jaunasis talentas“ (toliau – premija) skyrimo tvarką. 

2. Premijos tikslas – pagerbti ir įamžinti žymaus Mažosios Lietuvos kultūros veikėjo, savo 

krašto rašytojo, teatro įkūrėjo Ernsto Vicherto atminimą, išryškinti visuomenės rūpesti jaunąja 

Priekulės ir jos apylinkių karta.  

3. Premija skiriama atrankos būdu už geriausius pasiekimus ir reikšmingiausius pasiekimus 

praėjusiais kalendoriniais metais meno, mokslo, sporto ir visuomeninėje veikloje.    

4. Premiją steigia Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (toliau – administracija). 

5. Premijos dydis – 400 Eur. Tam pačiam autoriui Premija antrą kartą neskiriama. Nesant 

pakankamai reikšmingo kandidato, Premija tais metais neteikiama. 

6. Premija mokama iš savivaldybės biudžeto lėšų. 

 

II SKYRIUS 

DALYVAVIMAS ATRANKOJE IR PREMIJOS SKYRIMO TVARKA 

 

7. Pasiekimų rezultatus (diplomus, pažymėjimus, raštus) ir konkurso dalyvio anketą (pagal 

nuostatų 1 priede pateiktą formą) Premijai gauti gali teikti įstaigos, organizacijos, asociacijos ir 

patys kandidatai kasmet iki balandžio 4 d. Priekulės kultūros centrui (Turgaus g. 4, Priekulė, 

Klaipėdos r.) arba kopijas atsiųsti elektroniniu paštu info@priekulekc.lt. Kartu su teikimu būtina 

pateikti kandidato sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo (pagal nuostatų 2 priede pateiktą formą). 

8. Premiją gali laimėti Klaipėdos rajono moksleivis ar jaunolis iki 29-erių metų. 

9. Atrankai premijos steigėjas sudaro 5 asmenų vertinimo komisiją (toliau Komisija). 

Komisijos sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių narių paprastąja balsų dauguma iki 

balandžio 11 d. 

 

III SKYRIUS 

PREMIJOS ĮTEIKIMAS 

 

10. Laureatui  įteikiamas diplomas ir 400 (keturių šimtų) eurų piniginė premija. Laureato 

pagerbimo iškilmės siejamos su Kultūros dienai pažymėti skirtu renginiu. 

11. Premija pervedama į laureato nurodytą atsiskaitomąją banko sąskaitą per 20 d.d. po 

laureato paskelbimo.   

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

  
12. Komisija užtikrina, kad jos vykdomas asmens duomenų tvarkymas atitiktų 2016 m. 

balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų 

apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama 



Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1), Lietuvos 

Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatas. 

__________________ 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ernsto Vicherto vardo premijos 

„Jaunasis talentas“ skyrimo nuostatų 

1priedas 

 

 

ERNSTO VICHERTO VARDO PREMIJA  

„JAUNASIS TALENTAS“ 
 

Konkurso dalyvio anketa 

 

Vardas, pavardė  

Gimimo data:  

Kur gyveni?  

Telefono numeris  

El. paštas  

Kur mokaisi?  

Aukščiausi pasiekimai   

Pomėgiai  

Autoritetai  

Didžiosios vertybės  

Gyvenimo moto  

Diplomai, pažymėjimai, 

padėkos raštai (išvardinti 

teikiamus diplomus 

komisijos vertinimui)  

 

 

 

Sutinku, kad pasiekimų dokumentus vertintų komisija      ⃝ 
 
     

(vardas, pavardė)  (parašas)  (data) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ernsto Vicherto vardo premijos 

„Jaunasis talentas“ skyrimo nuostatų 

2 priedas 

 

 

SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO 

____________________ 

(Data) 

Aš, ________________________________________________________________ , 
(vardas, pavardė) 

sutinku, kad Duomenų valdytojas – Priekulės kultūros centras (toliau – centras), tvarkytų mano 

asmens duomenis (pažymi duomenų subjektas): 

□ vardą, pavardę, ugdymo įstaiga – svarstyti mano galimybę gauti Ernsto Vicherto vardo premiją 

„Jaunasis talentas“ ir administruoti jos skyrimo procedūrą; 

□ telefono numerį, elektroninio pašto adresą – siųsti man pranešimus telefonu ir/ar 

elektroniniu paštu, siekiant prireikus suteikti ir (ar) gauti papildomos informacijos; 

□ gimimo datą – identifikuoti mane;  

□ vardą, pavardę, pareigas, ugdymo įstaiga – paviešinti informaciją apie Ernsto Vicherto 

vardo premijos „Jaunasis talentas“ skyrimą man. 

Mano asmens duomenys bus tvarkomi ir saugomi laikantis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 

priimtų teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų valdymą, reikalavimų nuo mano sutikimo gavimo 

momento. 

Suprantu, kad turiu teisę atsisakyti nuo tokio duomenų tvarkymo, tokiu atveju suprantu, kad 

prarandu galimybę pretenduoti į Ernsto Vicherto vardo premijos „Jaunasis talentas“. 

Pažymi duomenų subjektas: □ sutinku □ nesutinku  

_______________________________ _______________ 

(Vardas ir pavardė)                   (Parašas) 

 

  

Esu informuotas (-a), kad galiu bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą. 

Taip pat esu informuotas (-a), kad vadovaujantis ES Bendrojo duomenų apsaugos 

reglamento (toliau – BDAR) 15, 16, 17, 21 straipsniuose įtvirtintomis asmens duomenų subjekto 

teisėmis ir nustatyta tvarka turiu teisę: 1) žinoti (būti informuotas) apie mano asmens duomenų 

tvarkymą; 2) susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi; 3) reikalauti sunaikinti 

mano asmens duomenis arba sustabdyti mano asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys 

tvarkomi nesilaikant BDAR ir kitų asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų 

nuostatų; 4) nesutikti, kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys.  

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – Duomenų subjektu, kurio 

tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta, visų pirma, naudojant tokius 

identifikatorius kaip: vardas, pavardė, buvimo vietos duomenys, naudojant vieną iš jų ar kelis to 

fizinio asmens fizinės, fiziologinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius. 

Specialieji asmens duomenys susiję su asmens sveikata, etnine kilme ir kt.  

_________________________ 

  

  

 

 

 

 

 


