
„Renkuosi profesiją: medienos ir baldų 
pramonės specialistai – populiaru ar 

perspektyvu?“

V. Krėvės pr. 114, Kaunas

www.kautech.lt

http://www.kautech.lt/


Mokiniai ~ 1500

Darbuotojai ~ 220

Socialiniai partneriai ~ 150 

Tarptautiniai partneriai ~ 53



Mūsų vertybės

AtsakomybėKompetencijaLaisvė Profesionalumas



Mokymo centro skyriai

Gimnazijos skyrius

Transporto skyrius

Mechanikos skyrius

Verslo ir paslaugų skyrius

Statybos skyrius

Medienos apdirbimo skyrius



Medienos ir baldų pramonės 
specialistai 



Medienos ir baldų pramonės specialistai 



STALIUS
Po 10 klasių;
Po 12 klasių.



Kokius gebėjimus įgysite?
Dirbti kompiuterinio skaitmeninio valdymo(CNC) medienos apdirbimo centrais;

Apdirbti medieną rankiniais ir rankiniais elektriniais įrankiais;

Apdirbti medieną mechanizuotu būdu;

Gaminti tiesines medienos detales;

Gaminti ir surinkti sudėtinius medienos gaminius;

Montuoti medienos gaminius;

Gaminti ir surinkti medienos gaminius iš medienos masyvo;

Remontuoti medienos gaminius;

Montuoti apdailos plokštes ir tiesinius elementus;

Apdailinti medienos gaminius.



Kokias papildomas kompetencijas galima rinktis?

Statyti ir montuoti medinius pastatus;

Įrengti medines stogo konstrukcijas;

Restauruoti medienos gaminius.



BALDŽIUS
Po 10 klasių;
Po 12 klasių.



Kokius gebėjimus įgysite?
Projektuoti ir konstruoti baldus;

Projektuoti ir gaminti dekoratyvius elementus (reljefus), naudojant programinio 
valdymo stakles;

Apdirbti medieną rankiniu būdu (rankiniais ir rankiniais elektriniais įrankiais);

Apdirbti medieną mechanizuotu būdu;

Gaminti tiesines medienos detales;

Gaminti ir surinkti grotelinius baldus;

Gaminti korpusinius baldus;

Gaminti ir surinkti masyvios medienos baldus;

Suremontuoti baldus;

Apdailinti baldus ir atnaujinti baldus, atlikti drožybos ir mozaikos darbus.



Kokias papildomas kompetencijas galima rinktis?

Baldų atnaujinimas;

Baldų projektavimas ir konstravimas;

Apdailos plokščių ir tiesinių elementų montavimas;

Baldų detalių drožyba ir mozaika.



MEDIENOS APDIRBIMO 
STAKLININKAS

Po 12 klasių.



Kokius gebėjimus įgysite?
Skaityti medienos gaminių darbo brėžinius;

Nustatyti medienos biologinę ir kokybinę rūšis;

Matuoti, žymėti medieną ir apskaičiuoti žaliavų sąnaudas;

Dirbti pirminio ir antrinio medienos apdirbimo staklėmis;

Dirbti medienos šlifavimo staklėmis;

Dirbti medienos klijavimo įrenginiais;

Dirbti medienos smulkinimo įrenginiais;

Dirbti medienos smulkinių presavimo įrenginiais;

Dirbti 3 ir 4 ašių universaliais CNC medienos apdirbimo centrais;

Dirbti lakštinių medžiagų pjaustymo CNC staklėmis;

Dirbti lakštinių medžiagų ruošinių kraštų apdirbimo ir gręžimo staklėmis.



Kokias papildomas kompetencijas galima rinktis?

Darbas lakštinių medžiagų pjaustymo staklėmis;

Darbas lakštinių medžiagų antrinio apdirbimo staklėmis.



Kokių asmeninių savybių reikia šioms profesijoms?

Kūrybiškumo;

Kruopštumo;

Kantrumo;

Darbštumo;

Atsakingumo;

Orientacijos į rezultatą.



Stipendijos
Į pirmą kursą įstojusiems pirmąjį pusmetį skiriama 20,00 Eur
stipendija.
Stipendijų rūšys:
Mokymosi stipendija:
Už mokymosi pažangą ir rezultatus;
Už aktyvų dalyvavimą veiklose, profesnio meistriškumo
konkursuose, dalykinėse olimpiadose bei konkursuose.
Ši stipendija skiriama pagal pusmečio pažymių vidurkį:
Iki 7,49 – 20,00 Eur;
Nuo 7,50 – 40,00 Eur;
Nuo 9,50 – 120,00 Eur.
Socialinė stipendija.



Kodėl verta rinktis profesinį mokymą?

Mokymas orientuotas į praktiką;

Įsidarbinimas dar besimokant;

Mokama stipendija;

Galimybė gyventi bendrabutyje;

Modernios praktinio mokymo bazės;

Tarptautinės praktikos galimybės;

Socialinės garantijos;

Viešojo transporto bilietų kompensavimas.



Praktinio mokymosi bazė 



Medienos technologijų ir baldų gamybos inovacijų sektorinis 
praktinio mokymo centras

Daugiafunkcinės pjovimo staklės

Keturpusio obliavimo staklės

Krašto laminavimo mašina

Medžio apdirbimo mašina



Virtualus turas 360o

http://kautech.lt/virtualus-turas-360-
medienos-apdirbimo-skyriuje/

http://kautech.lt/virtualus-turas-360-medienos-apdirbimo-skyriuje/


Praktikos galimybės Lietuvoje ir 
užsienyje



Tarptautiniai 
partneriai

Vieta nuotraukai (dydis preliminarus)



Tarptautiškumas

Čekija

Latvija

Prancūzija

Prancūzija



Profesinio mokymo praktikos vizitai užsienyje

2021 m.                         2020 m. 2019 m.

Kroatija Prancūzija Čekija

Čekija Kroatija Latvija

Latvija Čekija

Latvija



Galimybė tobulinti profesinius įgudžius ir atrasti savo 
talentus

Staliaus tarptautinio profesinio meistriškumo konkursai



Perspektyvos darbo rinkoje



Ateities prognozės
Lietuvos užimtumo 2020 m. tendencijos ir ateities prognozės (duomenys)



Ateities prognozės
Lietuvos užimtumo tarnybos situacijos apžvalga (duomenys)



Absolventų įsidarbinamumas

Absolventų įsidarbinamumas (2020 m. lapkričio 1 d.) duomenimis – 77,78 %

Lietuvos užimtumo tarnybos profesijų žemėlapio duomenys skirti pateikti įsidarbinimo barometro duomenis



Socialinė partnerystė



Sėkmės istorijos



Sėkmės istorijos

Buvęs skyriaus mokinys Andrius Naginevičius dirba UAB "Mana ranga"
darbų vadovu. Andrius Centre įgijo staliaus specialybės diplomą.
Andrius tikina, jog labai svarbu tinkamai planuoti karjerą - pirmiausia

baigti profesinę mokyklą, o vėliau rinktis studijas aukštojoje mokykloje.

Dovydas nutarė kantriai minti medžiu išklotą gyvenimo kelią. Jau
dirbdamas šiame Centre gamybos meistru, pabaigė Kauno kolegijoje
baldų ir medienos dirbinių gamybos studijas ir pradėjo dirbti profesijos
mokytoju, o dabar baigia įveikti ir KTU gamybos inžinerijos magistro
studijas. Kolektyvas džiaugiasi, jog yra tokių jaunuolių, kurie nebijo
ateiti dirbti mokytojais ir perduoti savo žinias, patirtį ir jaunatvišką
energiją mokiniams, siekiantiems atskleisti medžio apdirbimo paslaptis.
Dovydas – vienas iš tų jaunų pedagogų, kuriems galima drąsiai patikėti
šio Centro, miesto ir šalies ateitį.



Čia gali būti ir Tu!



AČIŪ UŽ DĖMESĮ!
V. Krėvės pr. 114, Kaunas, 

el.p. centras@kautech.lt

www.kautech.lt

Pranešėjų kontaktai: 

laura.kize@kautech.lt

elinga.matuseviciute@kautech.lt

mailto:centras@kautech.lt
http://www.kautech.lt/
mailto:laura.kize@kautech.lt
mailto:elinga.matuseviciute@kautech.lt

