STALIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Stalius priskiriamas kvalifikuoto darbuotojo pareigybės grupei.
2. Pareigybės lygis – C, kuriam būtinas ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir įgyta
profesinė kvalifikacija.
3. Pareigybės paskirtis – vykdyti staliaus gaminių gamybą ir remontą, kitą smulkų remontą.
4. Pareigybės darbo sritis – socialinės globos namų staliaus gaminių gamybą ir remontas, spynų
keitimas ir remontas, stogų remontas, gyvenamųjų ir administracinių patalpų priežiūra.
5. Stalius tiesiogiai pavaldus direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams.
6. Stalių skiria pareigoms ir atleidžia iš jų, nustato jo pareiginį atlyginimą, sudaro rašytinę darbo
sutartį įstaigos vadovas.
II. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
7. Stalius turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
7.1. Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą profesinę staliaus kvalifikaciją.
7.2. Turėti 1 metų staliaus darbo patirtį.
8. Stalius privalo žinoti:
8.1. medienos struktūrinę sandarą, pjautinės miško medžiagos rūšis ir savybes, medienos rūšis ir
defektus;
8.2. medienos sandėliavimą ir rūšiavimą;
8.3. medienos drėgnumo normas, prie kurių galima pradėti gaminti gaminius;
8.4. medienos džiovinimo technologiją;
8.5. stacionarinių ir rankinių mechanizmų bei įrankių, naudojamų staliaus darbams, paskirtį, jų
principinį įrengimą, reguliavimą bei galandimą;
8.6. medienos apdirbimo rankiniais įrankiais ir mechanizuotais įrengimais būdus;
8.7. antiseptines medžiagas ir jų panaudojimo būdus;
8.8. medienos antiseptinimo būdus;
8.9. medinių konstrukcijų ir detalių gamybos būdus;
8.10. darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos reikalavimus,
gamybinės sanitarijos normas;

8.11. pirmosios medicinos pagalbos suteikimą, įvykus nelaimingam atsitikimui darbe.
9. Stalius privalo nuolat tobulinti profesinę patirtį medienos apdirbimo darbų srityje.
10. Stalius privalo vadovautis įstaigos vadovo įsakymais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis,
darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijomis, šia pareigine instrukcija.
III. FUNKCIJOS
11. Dirbti apsivilkus darbo drabužiais, naudotis reikiamomis darbo apsaugos priemonėmis.
12. Nepatikėti savo pareigų vykdymo kitam asmeniui.
13. Stalius privalo mokėti:
13.1. skaityti darbo brėžinius, eskizus;
13.2. naudotis kontroliniais matavimo įrankiais;
13.3. įvertinti medienos trūkumus ir nustatyti jos kokybę;
13.4. drėgnomačiu nustatyti medienos drėgnumą.
14. Atlikti visas medienos apdirbimo operacijas rankiniais įrankiais ir mechanizuotais
įrengimais.
15. Atlikti visas medinių konstrukcijų ir detalių paruošimo bei mazgų surinkimo operacijas.
16. Paruošti pagal matmenis medieną stalių gaminiams.
17. Atlikti medienos žymėjimo darbus.
18. Patikrinti ir reguliuoti rankinius bei mechaninius medžio apdirbimo įrankius.
19. Staklėmis gręžti skyles medinėse detalėse, padaryti lizdus.
20. Obliuoti ir profiliuoti ruošinius medžio obliavimo ir vienpusėmis reismusinėmis staklėmis.
21. Apdirbti įvairaus sudėtingumo detales medžio tekinimo staklėmis.
22. Frezuoti detales staklėmis.
23. Tašyti, drožti, pjauti, obliuoti, gręžti medieną rankiniu būdu.
24. Paruošti, galąsti ir pakeisti pjaunantį medieną įrankį.
25. Išpjauti medinius bandinius.
26. Padaryti medinius skydus ir juos surinkti.
27. Įrengti medines grindis, pertvaras, karkasines sienas, klojinius.
28. Atlikti apdailos darbus.
29. Ardyti medinius klojinius, pertvaras, sienas.

30. Įstatyti (įmontuoti) durų ir langų blokus.
31. Įstatyti spynas, rankenas, kablius ir atlikti kitus darbus.
32. Atlikti darbus su lakiomis, greitai užsidegančiomis medžiagomis (lakais, dažais, skiedikliais).
Vykdant šiuos darbus griežtai laikytis darbų saugos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos,
higienos reikalavimų.
33. Atlikti klijavimo darbus kazeininiais, sintetiniais klijais (dervomis). Dirbti su teptuku mūvint
guminėmis pirštinėmis.
34. Nustatyti darbų broko priežastis, defektus ir imtis priemonių jų pašalinimui.
35. Ekonomiškai ir racionaliai naudoti medžiagas bei energetinius resursus.
36. Trumpam palikus darbo vietą, grįžus patikrinti ar nebuvo pažeistos apsaugos priemonės.
IV. TEISĖS
37. Reikalauti, kad įstaigos vadovas užtikrintų saugą ir sveikatą, nustatyta tvarka aprūpintų
asmeninėmis apsaugos priemonėmis.
38. Sužinoti iš įstaigos vadovo apie darbo aplinkoje esančius sveikatai kenksmingus ir
pavojingus veiksnius.
39. Nustatyta tvarka reikalauti, kad būtų atlyginta žala, padaryta sveikatai dėl nesaugių darbo
sąlygų.
40. Neatlikti nurodytų darbų, esant techniškai netvarkingam elektrokrautuvui, pranešti apie tai
padalinio ar įstaigos vadovui.
41. Saugos ir sveikatos klausimais kreiptis į įstaigos vadovą ar į asmenį, atsakingą už darbų
saugą ir sveikatą.
42. Kelti kvalifikaciją kursuose, seminaruose.
V. ATSAKOMYBĖ
43. Stalius atsako už:
43.1. darbo užduočių laiku ir kokybišką atlikimą;
43.2. naudojimąsi tvarkingais darbo įrankiais bei įrenginiais;
43.3. darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos reikalavimų laikymąsi;
43.4. tinkamą darbo laiko naudojimą;
43.5. darbo drausmės pažeidimą.
44. Už savo pareigų netinkamą vykdymą stalius atsako įstaigos vidaus darbo tvarkos taisyklių ir
Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

