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VIEŠOSIO ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS PROFESINIO MOKYMO IR REABILITACIJOS 

CENTRO EKONOMISTO PAREIGINIAI NUOSTATAI 

 

I. BENDROJI DALIS 

1. Viešosios įstaigos Klaipėdos profesinio mokymo ir reabilitacijos centro (toliau - Centras) 

ekonomisto (toliau – ekonomistas) pareigybės aprašymas reglamentuoja ekonomisto, 

dirbančio Centre pagal darbo sutartį, darbinę veiklą.  

2. Ekonomistą priima į darbą ir iš jo atleidžia Centro direktorius. 

3. Ekonomistas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus: 

3.1. turėti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įgytą aukštąjį arba aukštesnįjį 

buhalterinį, ekonominį ar finansinį išsilavinimą.  

3.2. būti pareigingas, darbštus, kūrybiškas, iniciatyvus, pasižymintis nepriekaištinga profesine 

reputacija: elgesiu ir veikla nepažeidžiantis etikos principų ir taisyklių;  

3.3. gerai mokėti naudotis informacinėmis technologijomis. 

3.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, administracine teise, Darbo kodeksu 

ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitų institucijų teisės 

aktais, reglamentuojančiais švietimą, socialinę apsaugą, administravimą, dokumentų 

valdymą, ir sugebėti jais vadovautis darbe. 

4. Ekonomistas turi: 

4.1.rengti, kaupti ir sisteminti Centro buhalterine apskaita susijusius dokumentus; 

4.2.žinoti Centro veiklos sritis; 

4.3.nuolatinius klientus; 

4.4.išmanyti darbo organizavimo tvarką;  

5. Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės 

aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą. 

6. Ekonomistas tiesiogiai pavaldus vyriausiajam buhalteriui. 

7. Ekonomistas savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais norminiais 

aktais, reglamentuojančiais Centro veiklą, Centro darbo tvarkos taisyklėmis, direktoriaus 

įsakymais, direktoriaus, direktoriaus pavaduotojų nustatytomis užduotimis ir šiais 

pareiginiais nuostatais. 

8. Ekonomistui nesant darbe (dėl ligos, atostogų, komandiruotės ar pan.), laikinai jo pareigas 

eina kitas buhalteris, atsakingas už tai, kad minėtosios pareigos būtų atliekamos kokybiškai, 

efektyviai ir laiku. 

 

II. PAREIGOS IR FUNKCIJOS 

 

9. Apskaityti ir kontroliuoti  atsiskaitymų su pirkėjais apskaitą. 

10. Sutikrinti besimokančiųjų sąrašus su darbo biržų atsiųstais besimokančiųjų sąrašais. 

11. Išrašyti sąskaitas faktūras už mokymosi ir kitas paslaugas pagal sudarytas sutartis. 

12. Vykdyti pinigų gavimo iš pirkėjų apskaitą ir kontrolę. 

13. Kontroliuoti tarpusavio atsiskaitymų likučius. 

14. Priskaityti nuompinigius už gyventojų nuomojamą gyvenamąjį plotą mokiniams. 

15. Atlikti bankinius pavedimus. 



16. Vesti sandėlio, baro, virėjų laboratorijos ir konditerijos cecho maisto produktų apskaitą. 

17. Vyriausio buhalterio pavedimu atlikti kitus darbus ar užduotis, susijusius su buhalterine 

apskaita ir finansais, neapibrėžtus šiuose nuostatuose. 

18. Vyriausiam buhalteriui nesant darbe, atlikti jo pareigas. 

 

III. TEISĖS 

 

19. Susipažinti su Centro veiklą reglamentuojančiais dokumentais, savivaldos organų nutarimais 

ir kitais dokumentais. 

20. Turėti būtinas darbo sąlygas ir tinkamai įrengtą darbo vietą. 

21. Tobulinti savo kvalifikaciją ir gilinti žinias, reikalingas tiesioginėms pareigoms atlikti.  

22. Reikalauti iš įstaigos  darbuotojų savalaikio pirminių dokumentų ir ataskaitų pateikimo. 

23. Kontroliuoti pirminių dokumentų ir ataskaitų užpildymo teisingumą ir reikalauti, kad juose 

padarytos klaidos ar netikslumai būtų ištaisyti. 

24. Apie pastebėtus trūkumus ir pažeidimus pranešti vyriausiajam buhalteriui. 

25. Nepriimti netvarkingai įformintų dokumentų. 

26. Naudotis kitomis Lietuvos Respublikos norminiuose dokumentuose ir darbo sutartyje 

numatytomis teisėmis. 

 

IV. ATSAKOMYBĖ 

 

27. Ekonomistas atsako už: 

27.1. Lietuvos Respublikos įstatymų, Centro įstatų, vidaus tvarkos taisyklių, dokumentų 

rengimą, tvarkymą ir apskaitą nustatančių, teisės aktų vykdymą; 

27.2. tvarkomą ir vedamą jai paskirtą buhalterinės apskaitos darbo sritį. 

27.3. patvirtintos įstaigos apskaitos politikos laikymąsį. 

27.4. ne laiku arba klaidingai pateiktas ataskaitų formas. 

27.5. trūkumų, įsiskolinimų ir kitų nuostolių išieškojimo bei nurašymo tvarkos pažeidimus. 

27.6. priimtų dokumentų laikymą. 

27.7. dokumentacijos kokybišką paruošimą, teisingą tvarkymą ir laiku perdavimą į archyvą; 

27.8. perduotų anspaudų, spaudų saugojimą ir jų naudojimą pagal paskirtį; 

27.9. saugos darbe, priešgaisrinės saugos ir elektrosaugos reikalavimų vykdymą; 

27.10. Centro direktoriaus ir vyriausiojo buhalterio pavedimų vykdymą.  

27.11. už skleidimą žodžiu, raštu ar kitokiu būdu tretiesiems asmenims komercinės, dalykinės, 

finansinės bei kitokios konfidencialios informacijos, kuri  tapo prieinama ir žinoma dirbant 

įstaigoje. 

28. Už savo funkcijų netinkamą vykdymą atsako darbo tvarkos taisyklių ir Lietuvos 

Respublikos įstatymų numatyta tvarka. 

 

_____________________ 

 

Susipažinau:  
______________________________ 
 Parašas  

 

______________________________ 
 Vardas, pavardė 

 

____________________________ 
 Data  
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