
 

 
UTENOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ  

DIREKTORIUS 

 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL METINĖS INVENTORIZACIJOS 

 

2017-10-27 Nr. __________ 

Utena 

 

 Utenos socialinės globos namų materialinių vertybių, ilgalaikio materialiojo ir 

nematerialiojo turto, griežtos apskaitos ir įvairaus inventoriaus, medžiagų ir atsargų, debitorinio-

kreditorinio įsiskolinimo (skolų), kuro, pagal panaudos sutartį naudojamam turtui s u d a r o m a 

centrinė komisija: 

 Pirmininkas: M. Žiezdrienė, l. e. vyr. buhalterio pareigas. 

            Nariai:  A. Kaušylienė, vyriausioji socialinė darbuotoja. 

  L. Vijeikienė, buhalterė. 

 

Vietinei inventorizacijai pravesti pas materialiai atsakingą vyriausiąją virėją V. Pernavas   

s k i r i u komisiją tokios sudėties: 

Pirmininkas:  M. Žiezdrienė, l. e. vyr. buhalterio pareigas. 

Nariai:   A. Kaušylienė, vyriausioji socialinė darbuotoja. 

   R. Sargūnas, dir. pav. ūkio reikalams. 

Inventorizaciją atlikti š. m. lapkričio mėn. 2 d. 2017-11-01 d. stovyje. 

 

Vietinei inventorizacijai pravesti pas materialiai atsakingą direktoriaus pavaduotoją ūkio 

reikalams R. Sargūną s k i r i u komisiją tokios sudėties: 

Pirmininkas: M. Žiezdrienė, l. e. vyr. buhalterio pareigas. 

Nariai:   J. Adomavičienė, dietistė. 

  A. Zabarskas, inžinierius. 

Inventorizaciją atlikti nuo š. m. lapkričio mėn. 14 d. iki š. m. lapkričio 15 d. 2017-11-01 d. 

stovyje. 

 

Vietinei inventorizacijai pravesti pas materialiai atsakingas socialinių darbuotojų padėjėjas 

V. Kazakevičienę, R. Rudėnienę, A. Aleknavičienę s k i r i u komisiją tokios sudėties: 

Pirmininkas: L. Petrauskaitė, vyresnioji buhalterė. 

Nariai: N. Zabolevičius, socialinis darbuotojas. 

 J. Adomavičienė, dietistė.   

Inventorizaciją atlikti nuo š. m. lapkričio mėn. 6 d. iki š. m. lapkričio mėn. 15 d.          

2017-11-01 d. stovyje. 

 

Vietinei inventorizacijai pravesti pas materialiai atsakingą socialinio darbuotojo padėjėją 

G. Jurgelėnienę s k i r i u komisiją tokios sudėties:  

Pirmininkas: L. Petrauskaitė, vyresnioji buhalterė. 

Nariai:   M. Žiezdrienė, l. e. vyr. buhalterio pareigas. 

  N. Zabolevičius, socialinis darbuotojas. 

Inventorizaciją atlikti nuo š. m. lapkričio mėn. 6 d. iki š. m. lapkričio mėn. 10 d.          

2017-11-01 d. stovyje. 



 

Vietinei inventorizacijai pravesti pas materialiai atsakingą vyresniąją sandėlininkę           

K. Sirgedienę s k i r i u komisiją tokios sudėties: 

Pirmininkas: L. Vijeikienė, buhalterė. 

Nariai:  A. Kaušylienė, vyriausioji socialinė darbuotoja. 

  K. Zabolevičienė, socialinė darbuotoja. 

Inventorizaciją atlikti š. m. lapkričio mėn. 2 d. 2017-11-01 d. stovyje. 

 

Vietinei inventorizacijai pravesti pas materialiai atsakingus vairuotojus D. Pakalnį,            

R. Aleknavičių, D. Svincickij automobilių spidometrų parodymų ir benzino likučių bei jiems 

priskirto trumpalaikio materialaus turto s k i r i u komisiją tokios sudėties: 

Pirmininkas: L. Petrauskaitė, vyresnioji buhalterė. 

Nariai:   M. Žiezdrienė, l. e. vyr. buhalterio pareigas. 

  A. Zabarskas, inžinierius. 

Patikrinimą atlikti nuo š. m. lapkričio mėn. 2 d. 2017-11-01 d. stovyje. 

 

Vietinei inventorizacijai pravesti pas materialiai atsakingą už kasą ir griežtos apskaitos 

blankus L. Vijeikienę s k i r i u komisiją tokios sudėties: 

Pirmininkas: M. Žiezdrienė, l. e. vyr. buhalterio pareigas. 

 Nariai:  R. Sargūnas, dir. pav. ūkio reikalams. 

  M. Šmergelienė, socialinių paslaugų užimtumo specialistė. 

Patikrinimą atlikti nuo š. m. lapkričio mėn. 2 d. 2017-11-01 d. stovyje. 

 

Vietinei inventorizacijai pravesti pas materialiai atsakingą inžinierių A. Zabarską                

s k i r i u komisiją tokios sudėties: 

Pirmininkas: M. Žiezdrienė, l. e. vyr. buhalterio pareigas. 

Nariai:  R. Sargūnas, dir. pav. ūkio reikalams. 

  N. Zabolevičius, socialinis darbuotojas. 

Patikrinimą atlikti nuo š. m. lapkričio mėn. 21 d. iki š. m. lapkričio 22 d. 2017-11-01 d. 

stovyje. 

 

Debitorinį – kreditorinį įsiskolinimą (skolas) 2017-11-01 d. stovyje s k i r i u komisiją 

tokios sudėties: 

Pirmininkas: M. Žiezdrienė, l. e. vyr. buhalterio pareigas. 

Nariai:           A. Kaušylienė, vyriausioji socialinė darbuotoja. 

  L. Petrauskaitė, vyresnioji buhalterė. 

Patikrinimą atlikti nuo š. m. lapkričio 13 d. iki 2018 m. sausio 15 d. 

 

Vietinei inventorizacijai pravesti pas materialiai atsakingą socialinio darbuotojo padėjėją 

L. Kiaušienę s k i r i u komisiją tokios sudėties: 

Pirmininkas: A. Kaušylienė, vyriausioji socialinė darbuotoja. 

Nariai:  K. Zabolevičienė, socialinė darbuotoja. 

 L. Petrauskaitė, vyresnioji buhalterė. 

Patikrinimą atlikti nuo š. m. lapkričio mėn. 7 d. 2017-11-01 d. stovyje. 

 

Pagal panaudos sutartį naudojamam turtui (žemė) inventorizuoti 2017-11-01 d. stovyje      

s k i r i u komisiją tokios sudėties: 

Pirmininkas: M. Žiezdrienė, l. e. vyr. buhalterio pareigas.  

Nariai:  L. Vijeikienė, buhalterė. 

 A. Zabarskas, inžinierius. 

Patikrinimą atlikti š. m. lapkričio mėn. 2 d. 

 



 

Vietinei inventorizacijai pravesti pas materialiai atsakingą personalo vadovą D. Vasiliūną 

(vokai, pašto ženklai) s k i r i u komisiją tokios sudėties: 

Pirmininkas: M. Žiezdrienė, l. e. vyr. buhalterio pareigas. 

Nariai:   A. Kaušylienė, vyriausioji socialinė darbuotoja. 

  N. Zabolevičius, socialinis darbuotojas. 

Patikrinimą atlikti š. m. lapkričio mėn. 2 d. 2017-11-01 d. stovyje. 

 

Vietinei inventorizacijai pravesti pas materialiai atsakingą vyriausiąją slaugytoją               

L. Guzelienę s k i r i u komisiją tokios sudėties: 

Pirmininkas: L. Vijeikienė, buhalterė. 

Nariai:   R. Sargūnas, dir. pav. ūkio reikalams. 

  A. Kaušylienė, vyriausioji socialinė darbuotoja. 

Patikrinimą atlikti š. m. lapkričio mėn. 2 d. 2017-11-01 d. stovyje. 

 

Vietinei inventorizacijai pravesti pas materialiai atsakingą socialinį darbuotoją                 

N. Zabolevičių s k i r i u komisiją tokios sudėties: 

Pirmininkas: M. Žiezdrienė, l. e. vyr. buhalterio pareigas. 

Nariai:  M. Šmergelienė, socialinių paslaugų užimtumo specialistė. 

  A. Kaušylienė, vyriausioji socialinė darbuotoja. 

Patikrinimą atlikti nuo š. m. lapkričio mėn. 14 d. iki š. m. lapkričio 17 d. 2017-11-01 d. 

stovyje. 

 

Vietinei inventorizacijai pravesti pas materialiai atsakingus elektrikus A. Strižiūną ir          

A. Putinauską, santechniką P. Siniakovą, stalių Remigijų Mieželį ir pastatų ir įrenginių priežiūros 

darbininką A. Andrijauską s k i r i u komisiją tokios sudėties: 

Pirmininkas: M. Žiezdrienė, l. e. vyr. buhalterio pareigas. 

Nariai:  A. Zabarskas, inžinierius. 

  N. Zabolevičius, socialinis darbuotojas. 

Patikrinimą atlikti nuo š. m. lapkričio mėn. 9 d. iki š. m. lapkričio 17 d. 2017-11-01 d. 

stovyje. 

 

Vietinei inventorizacijai pravesti pas materialiai atsakingus socialinius darbuotojus           

E. Židonį ir Ž. Čižienę, socialinių paslaugų užimtumo specialistę D. Diktarienę ir M. Šmergelienę 

s k i r i u komisiją tokios sudėties: 

Pirmininkas: M. Žiezdrienė, l. e. vyr. buhalterio pareigas. 

Nariai: A. Zabarskas, inžinierius. 

 N. Zabolevičius, socialinis darbuotojas. 

Patikrinimą atlikti nuo š. m. lapkričio mėn. 13 d. iki š. m. lapkričio 17 d. 2017-11-01 d. 

stovyje. 

 

Gyventojų ilgalaikio materialinio turto esančio Utenos socialinės globos namuose 

inventorizavimui s k i r i u komisiją tokios sudėties:  

Pirmininkas: A. Kaušylienė, vyriausioji socialinė darbuotoja. 

Nariai:   M. Žiezdrienė, l. e. vyr. buhalterio pareigas. 

  L. Vijeikienė, buhalterė. 

Patikrinimą atlikti š. m. lapkričio mėn. 28 d. 2017-11-01 d. stovyje. 

 

 

 

Direktorius         Osvaldas Žiezdrys 


