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Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 9 straipsnio 7 punktu,
Viešosios įstaigos Vilniaus kino biuro įstatų 25, 36 ir 37 punktais ir Vilniaus miesto savivaldybės
tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr. 1-320 „Dėl viešosios įstaigos Vilniaus kino biuro
steigimo“ 4.2 papunkčiu:
1. S u d a r a u šią Viešosios įstaigos Vilniaus kino biuro stebėtojų tarybą:
Kipras Krasauskas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus padėjėjas;
Veronika Jaruševičiūtė – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus
vyriausioji specialistė;
Kęstutis Drazdauskas – Nepriklausomų prodiuserių asociacijos pirmininkas;
Uljana Kim – asociacijos „Autorinio kino aljansas“ steigėja;
Gabija Siurbytė – kino gamybos kompanijos „Dansu“ prodiuserė.
2. P r i p a ž į s t u

netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos

direktoriaus 2018 m. kovo 29 d. įsakymą Nr. 30-992/18(2.1.1E-TD2) „Dėl Viešosios įstaigos
Vilniaus kino biuro stebėtojų tarybos sudarymo“.
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