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          Priedas prie Muziejaus direktoriaus  

                                                             2021-04-12 d.  Įsakymo Nr. V1-17 
 

Kretingos muziejaus darbuotojų, atsakingų už apskaitos procesų organizavimą, 
 funkcijų paskirstymas 

 
Funkcijos Vadovas  Vyr. 

buhalteris 
Komisija ir (arba) įgalioti 

asmenys 
Materialiai 
atsakingas 

arba 
atsakingas 

darbuotojas 

Atsakingas 
darbuotojas 

Atsakingi darbuotojai pagal pareigybės aprašymą 
Už turto 
apskaitą 

Už gautinų 
sumų 

apskaitą 

Už 
finansavimo 

sumų 
apskaitą 

Už pirkimų 
ir 

mokėtinų 
sumų 

apskaitą 

Už darbo 
užmokes

čio 
apskaitą 

 Apskaitos politikos 
 parinkimas ir  
 apskaitos vadovo           
 parengimas 

Vida 
Kanapkienė 

Vita 
Stripinienė 

        

 Apskaitos vadovo  
 tvirtinimas 

Vida 
Kanapkienė 

         

 Apskaitos vadovo  
 atnaujinimas 

Vida 
Kanapkienė 

Vita 
Stripinienė 

        

 Ilgalaikio turto 
 apskaita 

     Vita 
Stripinienė 

    

 Ilgalaikio turto  
 nuvertėjimo, vertės  
 pasikeitimų  
 apskaičiavimas,  
 vertės atkūrimas, 
vertės nustatymas 

  Vita Stripinienė – vyr. 
buhalterė, pirmininkė. 
Rokas Venckus –
muziejinių procesų 
automatizavimo 
inžinierius, narys. 
Daiva Butkienė –  
administratorė, 
 narė. 

Kostas 
Razgaitis 

 
 

      

 Ilgalaikio turto  
 inventorizacijos  
 aprašo – sutikrinimo  
 žiniaraščio  
 sudarymas 

  Rokas Venckus – 
muziejinių procesų 
automatizavimo 
inžinierius, pirmininkas. 
Daiva Butkienė –  
archyvarė, narė. 
Jurgita Paulauskienė –  
Informacijos ir edukacijos 
skyriaus vedėja, narė. 
Vita Stripinienė – vyr. 
buhalterė, narė. 

Kostas 
Razgaitis 
Jurgita 

Tertelienė 
Jolanta 

Klietkutė 
Eleonora 

Ranciuvienė 
Nijolė 

Kalvienė 
Daiva 

Butkienė 
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Funkcijos Vadovas  Vyr. 

buhalteris 
Komisija ir (arba) įgalioti 

asmenys 
Materialiai 
atsakingas 

arba 
atsakingas 

darbuotojas 

Atsakingas 
darbuotojas 

Atsakingi darbuotojai pagal pareigybės aprašymą 
Už turto 
apskaitą 

Už gautinų 
sumų 

apskaitą 

Už 
finansavimo 

sumų 
apskaitą 

Už pirkimų 
ir 

mokėtinų 
sumų 

apskaitą 

Už darbo 
užmokes

čio 
apskaitą 

 Siūlymo nurašyti  
 ilgalaikį turtą  
 parengimas 

  Jurgita Paulauskienė –  
Informacijos ir edukacijos 
skyriaus vedėja, 
pirmininkė. 
Dalia Padriezienė – 
direktorės pavaduotoja-
vyr. fondų saugotoja, narė. 
Vita Stripinienė –  vyr. 
buhalterė, narė. 

Kostas 
Razgaitis 

      

 Nuvertėjusios  
 ilgalaikio turto  
 sąrašo sudarymas 

  Jurgita Paulauskienė –  
Informacijos ir edukacijos 
skyriaus vedėja, 
pirmininkė. 
Dalia Padriezienė – 
direktorės pavaduotoja-
vyr. fondų saugotoja, narė. 
Vita Stripinienė – vyr. 
buhalterė, narė. 

Kostas 
Razgaitis 

      

 Ilgalaikio turto  
 nurašymo,  
 nuvertėjimo,  
 tikrosios vertės  
 pasikeitimo akto  
 tvirtinimas 
 

Vida 
Kanapkienė 

         

 Ilgalaikio turto  
 nusidėvėjimo ir  
 amortizacijos  
 normatyvų  
 tvirtinimas 
 

Vida 
Kanapkienė 

         

 Ilgalaikio turto  
 perdavimo priėmimo  
 – perdavimo akto  
 parengimas 
 
 

   Kostas 
Razgaitis 
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Funkcijos Vadovas  Vyr. 

buhalteris 
Komisija ir (arba) įgalioti 

asmenys 
Materialiai 
atsakingas 

arba 
atsakingas 

darbuotojas 

Atsakingas 
darbuotojas 

Atsakingi darbuotojai pagal pareigybės aprašymą 
Už turto 
apskaitą 

Už gautinų 
sumų 

apskaitą 

Už 
finansavimo 

sumų 
apskaitą 

Už pirkimų 
ir 

mokėtinų 
sumų 

apskaitą 

Už darbo 
užmokes

čio 
apskaitą 

 Ilgalaikio turto  
 priėmimo  
 – perdavimo akto  
 pasirašymas 

Vida 
Kanapkienė 

 Jurgita Paulauskienė – 
Informacijos ir edukacijos 
skyriaus vedėja, 
pirmininkė. 
Dalia Padriezienė – 
direktorės pavaduotoja-
vyr. fondų saugotoja, narė. 
Vita Stripinienė –  vyr. 
buhalterė, narė. 

       

 Ilgalaikio turto  
 perdavimo naudoti  
 veikloje ir  
 nutraukimo naudoti  
 veikloje aktų  
 parengimas 

  Vita Stripinienė Kostas 
Razgaitis 

      

 Ilgalaikio turto  
 perdavimo naudoti  
 veikloje ir  
 nutraukimo naudoti  
 veikloje aktų  
 tvirtinimas 

Vida 
Kanapkienė 

         

 Atsargų apskaita      Vita 
Stripinienė 

    

 Atsargų  
 inventorizacijos  
 aprašo – sutikrinimo  
 žiniaraščio  
 sudarymas 

  Vita Stripinienė –  vyr. 
buhalterė, pirmininkė. 
Rokas Venckus –  
muziejinių procesų 
automatizavimo inžinierius, 
narys. 
Jurgita Paulauskienė –  
Informacijos ir edukacijos 
skyriaus vedėja, narė. 
 

Daiva 
Butkienė 
Kostas 

Razgaitis 
Jurgita 

Tertelienė 
Jolanta 

Klietkutė 
Eleonora 

Ranciuvienė 
Nijolė 

Kalvienė 

      

 Atsargų nurašymo,  
 nuvertėjimo, vertės  
 atkūrimo aktų  
 tvirtinimas 

Vida 
Kanapkienė 
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Funkcijos Vadovas  Vyr. 

buhalteris 
Komisija ir (arba) įgalioti 

asmenys 
Materialiai 
atsakingas 

arba 
atsakingas 

darbuotojas 

Atsakingas 
darbuotojas 

Atsakingi darbuotojai pagal pareigybės aprašymą 
Už turto 
apskaitą 

Už gautinų 
sumų 

apskaitą 

Už 
finansavimo 

sumų 
apskaitą 

Už pirkimų 
ir 

mokėtinų 
sumų 

apskaitą 

Už darbo 
užmokes

čio 
apskaitą 

 Atsargų nuvertėjimo  
 apskaičiavimas,  
 vertės atkūrimas 

  Vita Stripinienė- vyr. 
buhalterė, pirmininkė. 
Rokas Venckus – 
muziejinių procesų 
automatizavimo 
inžinierius, narys. 
Jurgita Paulauskienė –  
Informacijos ir edukacijos 
skyriaus vedėja, narė. 
 

Daiva 
Butkienė 

 
Kostas  

Razgaitis  

      

 Pardavimo sąskaitų  
 faktūrų 
registravimas 
 
 

    Daiva 
Butkienė 

 Vita 
Stripinienė 

   

 Pirkėjo (gavėjo)  
 kortelės parengimas 

      Vita 
Stripinienė 

   

 Gautinų sumų  
 apskaita 

 
 
 

     Vita 
Stripinienė 

   

 Gautinų sumų  
 inventorizacijos  
 aprašo – sutikrinimo  
 žiniaraščio  
 sudarymas 

  Jurgita Paulauskienė – 
Informacijos ir edukacijos 
skyriaus vedėja, 
pirmininkė. 
Dalia Padriezienė – 
direktorės pavaduotoja-
vyr. fondų saugotoja, narė. 
Vita Stripinienė –  vyr. 
buhalterė, narė. 

   Vita 
Stripinienė 

Vita 
Stripinienė 

  

 Gautinų sumų  
 nuvertėjimo akto  
 tvirtinimas 
 

Vida 
Kanapkienė 

         

 Gautinų sumų  
 nurašymo akto  
 virtinimas 
 

Vida 
Kanapkienė 
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Funkcijos Vadovas  Vyr. 

buhalteris 
Komisija ir (arba) įgalioti 

asmenys 
Materialiai 
atsakingas 

arba 
atsakingas 

darbuotojas 

Atsakingas 
darbuotojas 

Atsakingi darbuotojai pagal pareigybės aprašymą 
Už turto 
apskaitą 

Už gautinų 
sumų 

apskaitą 

Už 
finansavimo 

sumų 
apskaitą 

Už pirkimų 
ir 

mokėtinų 
sumų 

apskaitą 

Už darbo 
užmokes

čio 
apskaitą 

 Gautinų sumų 
  inventorizavimas 

  Jurgita Paulauskienė – 
Informacijos ir edukacijos 
skyriaus vedėja, 
pirmininkė. 
Dalia Padriezienė – 
direktorės pavaduotoja-
vyr. fondų saugotoja, narė. 
Vita Stripinienė – vyr. 
buhalterė, narė. 

   Vita 
Stripinienė 

Vita 
Stripinienė 

  

 Gautinų sumų  
 nuvertėjimo akto  
 parengimas 

  Jurgita Paulauskienė – 
Informacijos ir edukacijos 
skyriaus vedėja, 
pirmininkė. 
Dalia Padriezienė – 
direktorės pavaduotoja-
vyr. fondų saugotoja, narė. 
Vita Stripinienė –  vyr. 
buhalterė, narė. 

   Vita 
Stripinienė 

   

 Finansavimo sumų  
 apskaita 

     Vita 
Stripinienė 

 Vita 
Stripinienė 

  

 Tiekėjo (mokėtojo)  
 kortelės parengimas 

    Vita 
Stripinienė 

   Vita 
Stripinienė 

 

 Mokėtinų sumų  
 apskaita 

        Vita 
Stripinienė 

 

 Mokėtinų sumų  
 nurašymo   
 tvirtinimas 

Vida 
Kanapkienė 

         

 Sukauptų sąnaudų  
 apskaičiavimas 

    Vita 
Stripinienė 

   Vita 
Stripinienė 

 

 Sukauptų sąnaudų  
 Registravimas 
 

        Vita 
Stripinienė 

 

 Ateinančių  
 laikotarpių sąnaudų  
 apskaičiavimas ir  
 registravimas 
 

        Vita 
Stripinienė 
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Funkcijos Vadovas  Vyr. 

buhalteris 
Komisija ir (arba) įgalioti 

asmenys 
Materialiai 
atsakingas 

arba 
atsakingas 

darbuotojas 

Atsakingas 
darbuotojas 

Atsakingi darbuotojai pagal pareigybės aprašymą 
Už turto 
apskaitą 

Už gautinų 
sumų 

apskaitą 

Už 
finansavimo 

sumų 
apskaitą 

Už pirkimų 
ir 

mokėtinų 
sumų 

apskaitą 

Už darbo 
užmokes

čio 
apskaitą 

Mokėtinų sumų 
inventorizacijos 
aprašo – 
sutikrinimo 
žiniaraščio 
sudarymas 

  Vita Stripinienė – vyr. 
buhalterė, pirmininkė. 
Rokas Venckus – 
muziejinių procesų 
automatizavimo 
inžinierius, narys. 
Jurgita Paulauskienė – 
Informacijos ir edukacijos 
skyriaus vedėja, narė. 
 

     Vita 
Stripinienė 

 

 Mokėtinų sumų  
 inventorizavimas 

  Vita Stripinienė – vyr. 
buhalterė, pirmininkė. 
Rokas Venckus – 
muziejinių procesų 
automatizavimo 
inžinierius, narys. 
Jurgita Paulauskienė – 
Informacijos ir edukacijos 
skyriaus vedėja, narė. 
 

     Vita 
Stripinienė 

 

 Atidėjimų  
 apskaičiavimas 

    Vita 
Stripinienė 

   Vita 
Stripinienė 

 

 Atidėjimų  
 tvirtinimas 

Vida 
Kanapkienė 

         

 Atidėjimų apskaita         Vita 
Stripinienė 

 

 Pajamų, išskyrus  
 finansavimo,  
 registravimas 

      Vita 
Stripinienė 

   

 Finansavimo pajamų  
 registravimas  

     Vita 
Stripinienė 

 Vita 
Stripinienė 

Vita 
Stripinienė 

Vita 
Stripi 
nienė 

 Sukauptų pajamų  
 apskaičiavimas 

    Vita 
Stripinienė 

 Vita 
Stripinienė 

   

 Sukauptų pajamų  
 Registravimas 
 

      Vita 
Stripinienė 
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Funkcijos Vadovas  Vyr. 

buhalteris 
Komisija ir (arba) įgalioti 

asmenys 
Materialiai 
atsakingas 

arba 
atsakingas 

darbuotojas 

Atsakingas 
darbuotojas 

Atsakingi darbuotojai pagal pareigybės aprašymą 
Už turto 
apskaitą 

Už gautinų 
sumų 

apskaitą 

Už 
finansavimo 

sumų 
apskaitą 

Už pirkimų ir 
mokėtinų 

sumų apskaitą 

Už darbo 
užmokes

čio 
apskaitą 

 Sąnaudų apskaita         Vita 
Stripinienė 

 

 Darbo užmokesčio  
 žiniaraščio  
 tvirtinimas 

Vida 
Kanapkienė 

Vita 
Stripinienė 

        

 Darbo užmokesčio ir  
 mokesčių apskaita 

         Vita 
Stripi 
nienė 

 Finansinių ataskaitų  
 parengimas 

 Vita 
Stripinienė 

   Vita 
Stripinienė 

Vita 
Stripinienė 

Vita 
Stripinienė 

Vita 
Stripinienė 

Vita 
Stripi 
nienė 

 Pajamų ir sąnaudų  
 sąskaitų likučių  
 perkėlimas į  
 sukauptą perviršį ar  
 deficitą ataskaitinių  
 metų pabaigoje,  
 buhalterinės  
 pažymos apie  
 ataskaitinių metų  
 sąskaitų uždarymą  
 sudarymas 

 Vita 
Stripinienė 

        

 Informacijos  
 finansinės  
 ataskaitoms parengti  
 pateikimas 

 Vita 
Stripinienė 

   Vita 
Stripinienė 

Vita 
Stripinienė 

Vita 
Stripinienė 

Vita 
Stripinienė 

Vita 
Stripi 
nienė 

 Rinkinių komisija   Dalia Padriezienė –  
direktorės pavaduotoja-vyr. 
fondų saugotoja, pirmininkė.  
Julius Kanarskas –  
direktoriaus pavaduotojas 
muziejininkystei, narys. 
Eglė Rimkienė – 
Archeologijos ir istorijos sk. 
vedėja, narė.  
Nijolė Vasiliauskienė – vyr. 
muziejininkė- etnografė, 
narė. 
Danutė Šorienė – vyr. 
muziejininkė-istorikė, narė. 
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Funkcijos Vadovas  Vyr. 

buhalteris 
Komisija ir (arba) įgalioti 

asmenys 
Materialiai 
atsakingas 

arba 
atsakingas 

darbuotojas 

Atsakingas 
darbuotojas 

Atsakingi darbuotojai pagal pareigybės aprašymą 
Už turto 
apskaitą 

Už gautinų 
sumų 

apskaitą 

Už 
finansavimo 

sumų 
apskaitą 

Už pirkimų 
ir 

mokėtinų 
sumų 

apskaitą 

Už darbo 
užmokes

čio 
apskaitą 

 Finansinių ataskaitų  
 Tvirtinimas 

Vida 
Kanapkienė 

         

 Piniginių lėšų  
 inventorizacijai,  
 kasos perdavimui  
 atlikti komisija 

  Vita Stripinienė –vyr. 
buhalterė, pirmininkė. 
Jurgita Paulauskienė – 
Informacijos ir edukacijos 
sk. vedėja, narė. 
Rokas Venckus – 
muziejinių procesų 
automatizavimo 
inžinierius, narys. 

       

 Muziejaus rinkinių  
 tikrinimo komisija 

  Dalia Padriezienė – 
direktorės pavaduotoja-
vyr. fondų saugotoja, 
pirmininkė. 
Eglė Rimkienė –  
Archeologijos ir istorijos 
sk. vedėja, narė. 
Daiva Butkienė – 
administratorė, narė. 

       

 Pinigams iš aukų  
 dėžutės išimti  
 komisija 

  Vita Stripinienė –  vyr. 
buhalterė, pirmininkė. 
Jurgita Paulauskienė– 
Informacijos ir edukacijos 
skyriaus vedėja, narė. 
Jurgita Tertelienė – 
Gamtos skyriaus vedėja, 
narė. 

       

 Atsiskaitymui už  
 archeologinius  
 tyrinėjimo ir  
 restauravimo  
 darbus komisija 

  Julius Kanarskas – 
direktoriaus pavaduotojas 
muziejininkystei, 
pirmininkas. 
Dalia Padriezienė –  
direktorės pavaduotoja-
vyr. fondų saugotoja, narė. 
Eglė Rimkienė – 
Archeologijos ir istorijos 
skyriaus vedėja, narė. 
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Funkcijos Vadovas  Vyr. 

buhalteris 
Komisija ir (arba) 
įgalioti asmenys 

Materialiai 
atsakingas 

arba 
atsakingas 

darbuotojas 

Atsakingas 
darbuotojas 

Atsakingi darbuotojai pagal pareigybės aprašymą 
Už turto 
apskaitą 

Už gautinų 
sumų 

apskaitą 

Už 
finansavim

o sumų 
apskaitą 

Už pirkimų 
ir mokėtinų 

sumų 
apskaitą 

Už 
darbo 
užmo 
kesčio 
apskaitą 

 Dokumentų  
 vertės nustatymo  
 komisija 

  Dalia Padriezienė –  
direktorės 
pavaduotoja-vyr. 
fondų saugotoja, 
pirmininkė. 
Daiva Butkienė – 
administratorė, narė. 
Jolanta Klietkutė, vyr. 
muziejininkė-istorikė, 
narė. 

       

 Atsiskaitymo už  
 autorinių,  
 atlygintinų  
 paslaugų,  
 paslaugų  
 teikimo,  
 konsignavimo  
 sutarčių  
 darbų priėmimo  
 komisija 

  Jurgita Paulauskienė– 
Informacijos ir 
edukacijos skyriaus 
vedėja, pirmininkė. 
Rokas Venckus – 
muziejinių procesų 
automatizavimo 
inžinierius, narys. 
Daiva Butkienė –  
administratorė, narė. 

       

 Ilgalaikio  
 materialiojo  
 turto nuomos  ir 
ilgalaikio 
 konkurso  
 organizavimo  
 komisija 

  Vita Stripinienė –  
vyr. buhalterė, 
pirmininkė. Nariai: 
Rokas Venckus, 
muziejinių procesų 
automatizavimo 
inžinierius; Jurgita 
Paulauskienė, 
Informacijos ir 
edukacijos skyriaus 
vedėja; Kostas 
Razgaitis, Ūkio dalies 
vedėjas; Daiva 
Butkienė,  administra- 
torė, sekretorė. 

       

Komisija 
nurašytų 

  Dalia Padriezienė –  
direktorės 
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eksponatų 
(daiktų) 
naudojimo 

pavaduotoja-vyr. 
fondų saugotoja, 
pirmininkė. 
Nijolė Vasiliauskienė 
–  vyr. muziejininkė-
etnografė, narė. 
Kostas Razgaitis – 
Ūkio skyriaus 
vedėjas, narys. 

 
   Susipažinau ir sutinku: 
 

Parašas ............................................................... Parašas ........................................................  Parašas ....................................................... 
Vardas, pavardė ................................................. Vardas, pavardė ..........................................  Vardas,pavardė ........................................... 
Data .................................................................... Data ............................................................  Data ............................................................ 
 
Parašas ............................................................... Parašas ........................................................  Parašas ....................................................... 
Vardas, pavardė ................................................. Vardas, pavardė ..........................................  Vardas,pavardė ........................................... 
Data .................................................................... Data ............................................................  Data ............................................................ 
 
 
Parašas ............................................................... Parašas ........................................................  Parašas ....................................................... 
Vardas, pavardė ................................................. Vardas, pavardė ..........................................  Vardas,pavardė ........................................... 
Data .................................................................... Data ............................................................  Data ............................................................ 
 
 
Parašas ............................................................... Parašas ........................................................  Parašas ....................................................... 
Vardas, pavardė ................................................. Vardas, pavardė ..........................................  Vardas,pavardė ........................................... 
Data .................................................................... Data ............................................................  Data ............................................................ 
 
 
Parašas ............................................................... Parašas ..........................................................   
Vardas, pavardė ................................................. Vardas, pavardė ............................................ 
Data .................................................................... Data ............................................................... 
 
 
 
   

 
 


