
 

  

PATVIRTINTA 

Kauno šokio teatro „Aura“ direktorės   

Birūtos Komskienės 

2021 m. sausio 06 d. įsakymu Nr. B-6 

 

Vadovaudamasi Inventorizacijos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 719, Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo, 

kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdybos nuostatų, patvirtintų 2012 m. sausio 2 d. Kauno miesto 

savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-11 (su vėlesniais pakeitimais), 21 punktu, 

ir Kauno šokio teatro „Aura“ direktorės  2015 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr.B-37 patvirtinta Kauno 

šokio teatro „Aura“ inventorizacijos vykdymo tvarka, 

1. S u d a r a u  nuo 2021 m. sausio 06 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d. nuolatinai veikiančias  

komisijas: 

1) Ilgalaikio turto įvedimo į eksplotaciją: 

Komisijos pirmininkas – scenos inžinierius Rimantas Gužas; 

Komisijos nariai:  vadybininkė – kultūros projektų vadovė Guoda Andriuškevičiūtė; 

                                                     Administratorė Dovilė Jankauskienė. 

2) Ilgalaikio turto ir atsargų nurašymo: 

Komisijos pirmininkas – scenos inžinierius Rimantas Gužas ; 

Komisijos nariai:  vadybininkė – direktorės pavaduotoja kultūrai Kristina Bliznec; 

                              Administratorė Dovilė Jankauskienė. 

3) Kasos patikrinimo: 

Komisijos pirmininkas – direktorės pavaduotoja kultūrai Kristina Bliznec; 

Komisijos nariai: scenos inžinierius Rimantas Gužas; 

                             vadybininkė – kultūros projektų vadovė Guoda Andriuškevičiūtė. 

4) Korupcijos prevencijos programos: 

Komisijos pirmininkas – scenos inžinierius  Rimantas Gužas ; 

Komisijos nariai: administratorė Dovilę Jankauskienė; 

direktorės pavaduotoja kultūrai Kristina Bliznec; 

5) Bilietų panaudotų saugiųjų ir numeruotų blankų nurašymo bei naujų gavimo 

(pajamavimo): 

Komisijos pirmininkas – scenos inžinierius  Rimantas Gužas ; 

Komisijos nariai:  direktorės pavaduotoja kultūrai Kristina Bliznec; 

                              vadybininkė – kultūros projektų vadovė Guoda Andriuškevičiūtė. 



 

 

6) Darbų – paslaugų priėmimo: 

Komisijos pirmininkas – scenos inžinierius  Rimantas Gužas; 

Komisijos nariai: administratorė Dovilė Jankauskienė; 

                       direktorės pavaduotoja kultūrai Kristina Bliznec. 

7) Viešųjų pirkimų: 

Komisijos pirmininkas – direktorės pavaduotoja kultūrai Kristina Bliznec; 

Komisijos nariai: administratorė Dovilė Jankauskienė; 

                             scenos inžinierius  Rimantas Gužas. 

2. S k i r i u   Kristiną Bliznec atsakinga už pirkimų verčių apskaitą. 

3. S k i r i u administratorę Dovilė Jankauskienė atsakinga už saugiųjų ir numeruotų blankų 

saugojimą, išdavimą, ataskaitas ir apskaitą. 

4.  S k i r i u   scenos inžinierių Rimantą Gužą, pastatų priežiūros ir einamojo remonto, 

nurašyto ilgalaikio turto ir ūkinio inventoriaus, likvidatoriumi.  

5. P a v e d u  komisijoms tikrinti teatro turimo turto būklę ir rengti defektų nustatymo aktus. 

 

 

Direktorė             Birūta Komskienė  

 

 


