
  

SIUVĖJAS 
 

DARBO APRAŠYMAS Siuvėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam siuvėjui 

parengti, kuris gebėtų dirbti įmonėse, teikiančiose drabužių siuvimo ir taisymo paslaugas, siūti drabužius siuvimo 

įmonėse ar individualiai, bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje. 

BŪSIMO DARBO SPECIFIKA.. Įgiję kvalifikaciją asmenys galės dirbti įvairiose siuvimo įstaigose, 

siūti drabužius individualiai, bei vykdyti smulkųjį siuvimo paslaugų verslą. 

Siuvėjo profesijai reikalingi svarbiausi bendrieji gebėjimai ir asmeninės savybės: kruopštumas, 

kantrybė, atidumas, darbštumas, kūrybingumas, vaizduotė, gebėjimas įvertinti žmogaus išvaizdą, 

gebėjimas piešti ir komponuoti, derinti spalvas, gebėjimas prisitaikyti prie užduočių kaitos, gebėjimas 

bendrauti, emocinė pusiausvyra, fizinė ištvermė bei pakantumas sėdimam darbui. 

 

 

STOJANT Į VŠĮ TELŠIŲ RPMC 

 

Reikalingas išsilavinimas – vidurinis ( mokymosi trukmė – 1,5 metų). 

 

Sėkmingai baigę siuvėjo mokymo programą įgysite šias kompetencijas: 

Kompetencijos Kompetencijų pasiekimą iliustruojantys 

mokymosi rezultatai 

Pasiruošti siuvimo procesams Paruošti siuvėjo darbo vietą. 

Paruošti siuvimo technologiniuose procesuose 

naudojamą įrangą 

Apibūdinti medžiagų pluoštinę sudėtį ir savybes. 

Atpažinti pagrindines ir pagalbines medžiagas. 

 Saugiai dirbti su siuvimo technologiniuose 

procesuose naudojama įranga. 

Atlikti siuvimo technologiniuose procesuose 

naudojamos įrangos kasdieninę ir profilaktinę 

priežiūrą. 

Nustatyti nesudėtingus siuvimo technologiniuose 

procesuose naudojamos įrangos gedimus ir juos 

pašalinti. 

Atlikti rankinius siuvimo darbus. 

Siūti mašinines siūles.arinkti ir suderinti 

medžiagas, siūlus ir furnitūrą pagal gaminio 

modelio aprašymą. 

 

Sukirpti  ir siūti drabužių detales. Taikyti drabužių kompozicijos principus piešiant 

įvairaus asortimento drabužius. 

Išmanyti drabužių dydžių sistemas. 

Išmatuoti užsakovo figūrą ir užrašyti matmenis. 

Parinkti drabužių brėžinius ir iškarpas. 

Parengti drabužių lekalus. 

Sukirpti drabužių detales. 

Patikrinti kirpinių kokybę ir paruošti siuvimui. 



Paaiškinti drabužių detalių apdorojimo būdus, 

siuvimo technologiją ir schemas. 

Pasiūti drabužių detales. 

Pasiūti nesudėtingus gaminius. 

Siūti juosmeninius drabužius Išmanyti juosmeninių drabužių detalių apdorojimo 

būdus, siuvimo technologiją ir schemas. 

Pasiūti juosmeninių drabužių detales. 

Išmanyti juosmeninių drabužių detalių jungimo į 

gaminį technologiją ir schemas. 

Sujungti juosmeninių drabužių detales pagal 

jungimo technologines sekas. 

Išmanyti juosmeninių drabužių detalių jungimo į 

gaminį technologiją ir schemas. 

Sujungti juosmeninių drabužių detales pagal 

jungimo technologines sekas. 

Atlikti juosmeninių drabužių apdailos 

baigiamuosius darbus. 

Paruošti juosmeninius drabužius užsakovui. 

Siūti petinius drabužius be pamušalo  Naudotis petinių drabužių be pamušalo modelių 

aprašymais, konstrukciniais brėžiniais ir 

technologinėmis schemomis. 

Išmanyti petinių drabužių be pamušalo bazinės 

konstrukcijos sudarymo principus. 

Parinkti ir pritaikyti petinio drabužio be pamušalo 

konstrukciją užsakovo figūrai. 

Parengti petinių drabužių be pamušalo lekalus. 

Parinkti ir suderinti medžiagas ir furnitūrą 

petiniams drabužiams be pamušalo. 

Sukirpti petinių drabužių be pamušalo detales. 

Išmanyti petinių drabužių be pamušalo detalių 

apdorojimo būdus, siuvimo technologiją ir 

schemas. 

Pasiūti petinių drabužių be pamušalo detales. 

Išmanyti petiniųdrabužų be pamušalo detalių 

jungimo į gaminį technologiją ir schemas. 

Sujungti petinių drabužių be pamušalo detales 

pagal jungimo technologines sekas. 

Atlikti petinių drabužių be pamušalo primatavimą. 

Išmanyti petinių drabužių defektų rūšis ir taisymo 

būdus. 

Pataisyti petinius drabužius be pamušalo po 

primatavimo, pastebėjus defektus ar pagal 

užsakovo pageidavimus. 

Atlikti petinių drabužių be pamušalo apdailos 

baigiamuosius darbus. 

Paruošti petinius drabužius be pamušalo užsakovui. 

Siūti petinius drabužius su pamušalu Naudotis petinių drabužių su pamušalu modelių 

aprašymais, konstrukciniais brėžiniais ir 

technologinėmis schemomis. 

Išmanyti petinio drabužio su pamušalu bazinės 

konstrukcijos sudarymo principus. 

Parinkti ir pritaikyti petinio drabužio su pamušalu 

konstrukciją užsakovo figūrai. 

Parengti petinių drabužių su pamušalu lekalus. 

Parinkti ir suderinti medžiagas ir furnitūrą 

petiniams drabužiams su pamušalu. 



Sukirpti petinių drabužių su pamušalu detales. 

Išmanyti petinių drabužių su pamušalu detalių 

apdorojimo būdus, siuvimo technologiją ir 

schemas. 

Paruošti pamušalą. 

Pasiūti petinių drabužių su pamušalu detales. 

Išmanyti petinių drabužių su pamušalu detalių 

jungimo į gaminį technologiją ir schemas. 

Sujungti petinių drabužių viršaus detales. 

Sujungti petinių drabužių viršaus detales su 

pamušalu. 

Atlikti petinių drabužių su pamušalu primatavimą. 

Išmanyti petinių drabužių su pamušalu defektų 

rūšis ir taisymo būdus. 

Pataisyti petinius drabužius su pamušalu po 

primatavimo, pastebėjus defektus ar pagal 

užsakovo pageidavimus. 

Atlikti petinių drabužių su pamušalu apdailos 

baigiamuosius darbus. 

Paruošti petinius drabužius su pamušalu užsakovui. 

Siūtidrabužiuspagal užsakymus Išmanyti drabužių asortimentą ir mados kryptis. 

Parinkti drabužio modelį pagal užsakovo 

pageidavimą, figūros ypatumus ir turimas 

medžiagas. 

Išmatuoti užsakovo figūrą ir apskaičiuoti drabužio 

siuvimo paslaugos sąnaudas. 

Parengti drabužių lekalus. 

Paruošti medžiagas ir sukirpti drabužių detales. 

Išmanyti drabužių siuvimo technologiją ir schemas 

siuvant su primatavimais. 

Paruošti drabužį pirmam ir antram primatavimui. 

Atlikti drabužių primatavimus ir defektų taisymą 

po primatavimo. 

Sujungti drabužių detales į gaminį po primatavimo. 

Atlikti drabužių apdailos baigiamuosius darbus. 

Paruošti drabužius užsakovui. 

Formuoti darbinius įgūdžius realioje darbo vietoje. Įsivertinti ir realioje darbo vietoje demonstruoti 

įgytas kompetencijas. 

Susipažinti su būsimo darbo specifika ir adaptuotis 

realioje darbo vietoje. 

Įsivertinti asmenines integracijos į darbo rinką 

galimybes. 

 

Suteikiama profesinė kvalifikacija –  SIUVĖJAS 

Jūs mokysitės šių modulių:90 kreditų. 

Valstybinis 

kodas 

Modulio pavadinimas LTKS lygis Apimtis 

mokymosi 

kreditais 

4072314 Pasiruošimas siuvimo procesams IV 5 

4072315 Drabužių detalių sukirpimas ir siuvimas IV 10 

4072316 Juosmeninių drabužių siuvimas IV 15 

4072317 Petinių drabužių be pamušalo siuvimas IV 15 



4072318 Petinių drabužių su pamušalu siuvimas IV 20 

4072319 Drabužių siuvimas pagal užsakymus IV 15 

4000002 Įvadas į darbo rinką IV 10 

Pastaba. 1 kreditas 18val. 

Baigus mokyklą išduodamas  profesinio mokymo diplomas. 

 

 


