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EKONOMISTO 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I. BENDRIEJI NUOSTATAI 

 

1. Ekonomistas priskiriamas specialisto pareigybės grupei.  

2. Pareigybės lygis – A, kuriam būtinas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis ar jam 

prilygintas išsilavinimas arba aukštasis koleginis išsilavinimas, arba aukštesnysis išsilavinimas, arba 

iki 1995 metų įgytas specialusis vidurinis išsilavinimas. 

3. Pareigybės paskirtis – ruošti socialinės globos namų biudžeto programas pagal finansavimo 

šaltinius, siekiant teisingai ir ekonomiškai naudoti asignavimus, planuoti įstaigos veiklą, organizuoti ir 

atlikti prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų procedūras bei vykdyti lėšų efektyvaus panaudojimo 

analizę bei ekonominį pagrįstumą. 

4. Pareigybės darbo sritis – socialinės globos namų veiklos planavimas ir įgyvendinimas 

buhalterinės apskaitos srityje bei viešųjų pirkimų organizavimas bendrosios veiklos srityje. 

5.  Ekonomistas tiesiogiai pavaldus vyriausiajam buhalteriui. 

 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

6.  Ekonomistas  turi atitikti šiuos  specialiuosius reikalavimus: 

6.1. turėti ne žemesnį kaip aukštasis universitetinis ar jam prilygintas socialinių mokslų 

išsilavinimas arba aukštasis koleginis socialinių mokslų išsilavinimas, arba aukštesnysis išsilavinimas, 

arba iki 1995 metų įgytas specialusis vidurinis išsilavinimas; 

6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų įstaigos veiklos planavimo ir viešųjų pirkimų organizavimo ir 

vykdymo patirtį; 

6.3. planuoti ir organizuoti savo darbą, dirbti komandoje, įgyvendinti buhalterinės apskaitos 

tvarkomuosius dokumentus. 

6.4. išmanyti ir mokėti savo darbe taikyti Lietuvos Respublikos darbo ir civilinį kodeksus, 

Lietuvos Respublikos teisės aktus reglamentuojančius įstaigos veiklos planavimą, buhalterinę apskaitą, 

viešuosius pirkimus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, globos namų direktoriaus 

įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžeto planavimą ir vykdymą, buhalterinės 

apskaitos ir viešųjų pirkimų organizavimą, vidaus tvarką reglamentuojančius dokumentus. 

6.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti 

kompiuteriu. 

6.6. mokėti kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją; 

 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

7.  Ekonomistas privalo  vykdyti šias funkcijas: 

7.1. kaupia, sistemina ir analizuoja duomenis, reikalingus įstaigos biudžetui formuoti; 

7.2. teikia pasiūlymus dėl biudžeto planavimo, siekiant užtikrinti, kad įstaigos biudžeto lėšos 

būtų naudojamos efektyviai ir pagal paskirtį; 

7.3. formuoja įstaigos biudžeto pajamų ir biudžeto asignavimų paskirstymo metų ketvirčiais 

planą pagal programas, finansavimo šaltinius ir ekonominę klasifikaciją, iš jų:  darbo užmokesčiui bei 

turtui įsigyti; 



7.3. bendradarbiauja su kitais socialinės globos namų padaliniais sudarant programų sąmatas 

pagal veiklos programas, rengiant ir įgyvendinant veiklos planą, teikiant ataskaitas apie veiklos plano 

įgyvendinimą; 

7.4. rengia Valstybės kapitalo investicijų projektus, pagal savo kompetenciją dalyvauja jų 

vykdyme ir teikia ataskaitas apie projektų įgyvendinimą; 

7.5. organizuoja projektų rengimą Europos Sąjungos stuktūriniams fondams ir kitoms 

investicinėms programoms; 

7.6. pagal kompetenciją bendradarbiauja su socialinės globos namų padaliniais, LR socialinės 

apsaugos ir darbo ministerija, Viešųjų pirkimų tarnyba, Europos Sąjungos projektus 

įgyvendinančiomis institucijomis; 

7.7. Vyriausio buhalterio ar direktoriaus pavedimu užtikrina teisingą ir savalaikį reikalingos 

informacijos pateikimą kitoms institucijoms nurodytais terminais; 

7.8. dalyvauja direktoriaus įsakymu sudarytų komisijų, darbo grupių darbe ir atlieka jų pavestas 

užduotis, kad būtų įgyvendinti šioms komisijoms ar darbo grupėms suformuoti uždaviniai; 

7.9. dalyvauja bendrų įstaigos veiklą reglamentuojančių dokumentų rengime (įgyvendinant 

valstybės teisės aktus, įstaigos vidaus administravimo dokumentus – taisykles, tvarkos aprašus, metinį 

veiklos planą ir kt.); 

7.10. rengia pirkimo sutarčių projektus, kontroliuoja sutarčių terminų galiojimą; 

7.11. teikia įstaigos direktoriui siūlymus dėl ekonominės įstaigos veiklos: 

7.11.1 dėl teikiamų paslaugų kokybės gerinimo efektyviai  naudojant materialinius, darbo ir 

finansinius išteklius; 

7.11.2  svarstant įstaigos darbuotojų etatų, darbo krūvių, darbo užmokesčio klausimus; 

7.11.3  tobulinant pažangias darbo ir valdymo organizavimo formas; 

7.12. nesant vyriausiojo buhalterio (atostogų, ligos, komandiruotės ir kt. atvejais), eina jo 

pareigas; 

7.13. nustatyta tvarka vykdo finansų kontrolę; 

7.14. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, vyriausiojo buhalterio pavedimus, siekiant socialinės 

globos namų tikslų įgyvendinimo;  

7.15. reguliariai kelia kvalifikaciją; 

7.16. pagal savo kompetenciją vykdo direktoriaus užduotis; 

7.17. laikosi saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos, sanitarijos ir higienos reikalavimų. 

 

 

 


