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ŪKIO PADALINIO SIUVĖJO  

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I. PAREIGYBĖ 

 

1. Zarasų socialinės globos namų (toliau – Globos namai) Ūkio padalinio siuvėjo, 

darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį (toliau – siuvėjas), pareigybė priskiriama kvalifikuotų 

darbuotojų grupei.  

2. Pareigybės lygis – C lygis. 

3. Pareigybė reikalinga, siekiant užtikrinti drabužių siuvimo ir taisymo paslaugų 

teikimą Globos namų gyventojams.   

4. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Globos namų Ūkio padalinio 

vadovui. 

 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI  
 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos reikalavimus: 

5.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą siuvėjo profesinę 

kvalifikaciją; 

5.2. būti kruopštus, kantrus, atidus, darbštus, kūrybingas; 

5.3. gebėti įvertinti žmogaus išvaizdą;  

5.4. gebėti piešti ir komponuoti, derinti spalvas; 

5.5. gebėti prisitaikyti prie užduočių kaitos;  

5.6. gebėti bendrauti, išlaikyti emocinę pusiausvyrą; 

5.7. gebėti bendrauti su neįgaliaisiais, pagyvenusiais žmonėmis, mokėti dirbti 

komandoje, būti atsakingam, pareigingam, empatiškam, gebėti vengti konfliktų; 

5.8. žinoti siuvėjo kvalifikacijai ir darbo vietai keliamus reikalavimus ir juos taikyti; 

5.9. žinoti darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo pagrindus; 

5.10. žinoti siuvėjo saugos instrukcijas ir jomis vadovautis; 

5.11. žinoti priešgaisrinės saugos taisykles ir jų laikytis; 

5.12. išmanyti darbo higienos reikalavimus; 

5.13. žinoti civilinės saugos reikalavimus; 

5.14. žinoti pagrindinius profesinės etikos reikalavimus ir juos taikyti. 

 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

6.1. sudaro saugias darbo sąlygas, moka saugiai dirbti; 

6.2. suderina drabužio modelį su gyventojų; 

6.3. parenka drabužiui bazinę konstrukciją ir koreguoja ją, atsižvelgiant į modelį ir 

gyventojo figūros ypatumus; 

6.4. parenka medžiagas drabužiui ir numato gamybos režimus; 

6.5. parengia drabužio lekalus; 

6.6. sukerpa drabužį; 

6.7. paruošia drabužį primatavimui, primatuoja ir patikslina pagal gyventojo figūrą; 

6.8. atlieka drėgminio šiluminio apdorojimo darbus; 

6.9. atlieka rankinius siuvimo darbus; 

6.10. siuva mašinines siūles, apdoroja atskiras drabužio dalis; 
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6.11.  sujungia drabužio dalis į gaminį, atlieka apdailą;   

6.12. tikrina drabužio kokybę ir taiso defektus; 

6.13. naudoja drabužių gamybos įrangą; 

6.14. nustato ir pataiso nesudėtingus įrangos gedimus; 

6.15. užtikrina naujų gaminių kokybišką pasiuvimą ir dėvėtų gaminių kokybišką 

taisymą; 

6.16. padeda prižiūrėti, kad Globos namų gyventojai laikytųsi vidaus tvarkos taisyklių, 

spręsti konfliktus, apie juos praneša sveikatos priežiūros, socialinio darbo padalinių darbuotojams ir 

direktoriui; 

6.9. su gyventojais elgiasi švelniai, rūpestingai, mandagiai,  nevartojant necenzūrinių 

išsireiškimų, sugebant su kiekvienu individualiai dirbti; 

6.10. vykdo kitus Globos namų direktoriaus, padalinių vadovų pavedimus, savo 

kompetencijai priskirtais klausimais. 
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