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Siekdamas gerinti kultūros renginių metu sunaudotų prekių apskaitą bei užtikrinti autorinių 

kūrinių užsakymo ir atlikimo užsakymo sutarčių įvykdymą: 

1. S u d a r a u  tokios sudėties komisiją 2021 metų kultūros renginių metu sunaudotoms 

prekėms ir paslaugoms nurašyti bei autoriniams kūriniams ir viešiems atlikimams priimti: 

Vita Urbonienė – Kultūros centro direktoriaus pavaduotoja kultūrai, komisijos pirmininkė; 

Simona Jurevičienė – Kultūros centro buhalterė, narė. 

atsakingas už renginį darbuotojas, narys: 

Auksė Antulienė – Kultūros centro vaikų ir jaunimo teatro „Atžalynas” vyr. režisierė; 

Monika Lukauskienė  – Budrių skyriaus vedėja; 

Diana Brazdeikienė – Kultūros centro Meno skyriaus vedėja – etnokultūros specialistė, 

Danutė Bružienė – S. Įpilties skyriaus vedėja; 

Albina Buntinienė – Jokūbavo skyriaus vedėja; 

Nerijus Gedminas – Kultūros centro Egidijaus Radžiaus teatro vyr. režisierius; 

Raimondas Grabys – Lazdininkų skyriaus vedėjas; 

Jolanta Japertienė – Vydmantų skyriaus vedėja; 

Jūratė Jonauskienė –Kultūros centro dailininkė; 

Artūras Juška – Darbėnų skyriaus vedėjas; 

Kristina Katauskienė – Baublių skyriaus vedėja; 

Stasys Lukauskas – Rūdaičių skyriaus vedėjas; 

Aida Mikutienė – Laukžemės skyriaus vedėja; 

Laura Povilaitienė – Raguviškių skyriaus vedėja; 

Jovita Rimkuvienė – Kūlupėnų skyriaus vedėja; 

Violeta Ruikienė – Šukės skyriaus vedėja; 

Andrius Beržonskis – Grūšlaukės skyriaus meno vadovas; 

Elena Šimkuvienė – Rūdaičių skyriaus meno vadovė; 

Janina Vaičekauskienė – Kartenos skyriaus vedėja; 

Rita Valiukienė – Jokūbavo skyriaus meno vadovė; 

Rita Viskontienė – Kalniškių skyriaus vedėja; 

Aušrinė Zulumskytė – Kultūros centro renginių organizatorė; 

Donatas Žilinskas – Kurmaičių skyriaus vedėjas; 

Aloyzas Žilys – vokalinio ansamblio „Svaja“ vadovas. 
 

2. Į s a k a u:  

2.1. už kultūros renginį atsakingam darbuotojui surašyti nurašymo aktą per penkias darbo 

dienas įvykus renginiui; 
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2.2. už kultūros renginį atsakingam darbuotojui surašyti darbų priėmimo aktą kūrinio 

pateikimo arba viešo atlikimo dieną arba pirmąją darbo dieną po kūrinio pateikimo arba viešo 

atlikimo. 

 

 

 

Direktorius         Pranas Razmus 

 


