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JONAVOS VAIKO IR ŠEIMOS GEROVĖS CENTRO SIUVĖJOS  

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

         

      1.   Jonavos vaiko ir šeimos gerovės centro siuvėjos pareigybė priskiriama kvalifikuotų 

darbuotojų grupei. 

      2.   Pareigybės kodas - 753113. 

      3.   Pareigybės lygis – C. 

4.   Siuvėjas tiesiogiai pavaldus direktorės pavaduotojai ūkio reikalams. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

      5.  Siuvėjas leidžiama dirbti ne jaunesniems kaip 18 metų amžiaus asmenims, pasitikrinusiems 

sveikatą, išklausiusiems įvadinį intruktavimą ir instruktavimą darbo vietoje. 

      6.   Periodinis siuvėjos intruktavimas atliekamas ne rečiau kaip kartą per 12 mėnesių. 

      7. Siuvėjas privalo žinoti šią instrukciją, gaisro gesinimo būdus ir priemones, pirmosios 

medicinos pagalbos suteikimo būdus, individualiosios saugos priemones. 

8. Prieš pradedant dirbti, siuvėjas turi būti susipažinęs su elektros saugos taisyklėmis. 

9. Turi būti susipažinęs su siuvimo mašinos instrukcija. 

10. Apie pastebėtus siuvimo mašinos gedimus, būtina pranešti administracijai. 

11. Siuvimo mašiną būtina į mėnesį mažiausiai du kartus sutepti mašininiu aliejumi. 

      12  Teikti vieną kartą į mėnesį paraiškas direktorės pavaduotojai ūkio reikalams reikalingoms 

medžiagoms. 

13. Siuvėjas ado, taiso, persiuva ir siuva naujus rūbus. 

14. Siuvėjas pertaiso, siuva patalynę, rankšluosčius, užuolaidas ir kt. 

15. Bendrauja su šeimynų darbuotojais globojamų vaikų rūbų siuvimo klausimais. 

16. Dalyvauja rūbų, patalynės nurašymo komisijoje. 

17. Taupiai naudoja elektros energiją, siūlus, sagas, medžiagas ir kt. 

18.  Veda siuvimo būrelį vyresniems globojamiems vaikams. 

19. Adatas, žirkles, smeigtukus laiko tik jiems skirtose vietose, siuvant laikosi saugumo. 

20. Lygina tik su tvarkingu lygintuvu. 

21. Stengiasi kokybiškai ir kuo greičiau atlikti pavestą darbą. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

      22. Siuvėjas gauna informaciją iš padalinio vadovo dėl atliekamų užduočių ir įstaigos direktorės 

dėl priimtų sprendimų, kurie liečia jo atliekamą darbą. 



      23.  Siuvėjas informuoja apie savo darbą ir užduočių atlikimą; dėl reikalingų priemonių, kurios                     

padėtų  pagerinti darbo kokybę; apie visas išorines aplinkybes ir neatitikimus, kurie iškyla darbo 

procese. 

      24. Tobulinti savo kvalifikaciją; dalyvauti įstaigos įvaizdžio kūrime. 

.  

 

 

IV SKYRIUS  

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO TEISĖS 

 

 

      25. Siuvėjas turi teisę iš savo tiesioginio vadovo reikalauti konkretizuoti darbo užduotis, 

aprūpinti jį darbui reikalinga įranga ir darbo saugos priemonėmis. 

26. Teikia pasiūlymus darbo gerinimui. 

27. Atsisako dirbti su netvarkinga siuvimo mašina. 

28. Reikalauja, kad būtų sudarytos saugios darbo sąlygos. 

 

V SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ 

 

 

      29. Atsako už darbo eigą, rezultatus, materialiai atsakingas už jam patikėtas darbo priemones ir 

įrankius, už naudojamos įrangos ir medžiagų tausojimą ir saugojimą, už užduočių atlikimą laiku ir 

tinkamą kokybę. 

      30. Už darbo saugos instrukcijų, darbo tvarkos palaikymą, higieną, pareigybinių nuostatų,             

priešgaisrinių taisyklių, elektros įrenginių (siuvimo mašinos, lygintuvo), vietinės eksploatacijos 

taisyklių, elektrosaugos intrukcijų neelektrotechniniam personalui nevykdymą atsako vidaus darbo 

tvarkos taisyklių nustatyta tvarka. 

       

 

__________________________ 

 

 

Parengė: direktorės pavaduotoja ūkio reikalams Milda Cinkuvienė 

 

Susipažinau ir sutinku 

____________________________________ 

( vardas, pavardė, parašas) 

Data 

 

Susipažinau ir sutinku 

____________________________________ 

( vardas, pavardė, parašas) 

Data 

 


