
TARPTAUTINIO  PROFESINIO MEISTRIŠKUMO KONKURSO  „STALIUS 2020“ 

NUOSTATAI 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Tarptautinio profesinio meistriškumo konkurso (toliau – Konkursas)  nuostatai 

reglamentuoja konkurso tikslus, dalyvius, konkurso organizavimą, vertinimą ir apdovanojimų 

skyrimo tvarką.  

2. Konkurso organizatorius – Kauno technikos profesinio mokymo centro Medienos 

apdirbimo skyrius. 

3. Konkurso tikslai: 

3.1. ugdyti mokinių profesinį meistriškumą, kelti profesinio mokymo(si) prestižą, , 

stiprinti mokinių motyvaciją; 

3.2. ugdyti mokinių kūrybiškumą, iniciatyvą ir bendradarbiavimą; 

3.3. plėtoti ryšius su verslo institucijomis, Lietuvos ir užsienio šalių profesinio  

mokymo įstaigomis; 

3.4. skatinti profesijos mokytojų iniciatyvumą ir kūrybiškumą. 

4. Konkurso vykdymo laikas – 2020 m. lapkričio  10 d. 900-1600 val. Lietuvos laiku. 

5. Konkurso vykdymo vieta – parenkama tinkama ir patogi patalpa konkurso dalyvio 

mokymo įstaigoje. 

6. Konkursas vyks nuotoliniu būdu. 

7. Konkurso dalyviai – profesinių mokyklų mokiniai, kurie mokosi pagal 

staliaus/baldžiaus  mokymo programas. 

 

II SKYRIUS 

KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

 

7. Konkurse dalyvauja po 1  mokinį iš mokymo įstaigos, kuris mokosi staliaus 

(baldžiaus) mokymo programoje. Dalyvių amžius iki 25  metų. (Rekomenduojama turėti atsarginį 

konkurso dalyvį, pagrindinio konkursanto ligos atveju). 

8. Konkurso dalyviai darbo metu fotografuoja darbo proceso 3-4 nuotraukas ir tą 

pačią dieną atsiųsti elektroniniu paštu  dovile.rudokaite@kautech.lt  konkurso organizatoriui. 

9. Konkurso dalyviai atlieka praktinę užduotį – pagal pateiktus brėžinius (Priedas 2)  

ir iš gautų ruošinių gamina dėžutę. Visi dėžutės gaminimui reikalingi ruošiniai ir medžiagos bus 

išsiųstos konkurso dalyviams iki 2020 m. spalio 26 d. paštu arba paštomatu. 

10. Konkurso metu gali būti naudojami visi turimi įrankiai, skirti staliaus/baldžiaus 

profesinėms mokymo programoms įgyvendinti. 

11. Konkurso pradžia 2020 m. lapkričio 10 d.  900 val. prisijungus prie Zoom 

platformos (nuorodos bus atsiųstos). Konkurso pabaiga 2020 m. lapkričio 10 d. 1600 val. prisijungus 

prie Zoom platformos. 

12. Padaryti darbai turi būti išsiųsti į Kauno technikos profesinio mokymo centrą 

paštu arba paštomatu ne vėliau kaip 2020 m. lapkričio 11 d. Adresas: Taikos pr.127B, Kaunas, 

LT-50472. 

mailto:dovile.rudokaite@kautech.lt


13. Mokiniai, prieš atlikdami praktinį darbą, supažindinami su saugaus darbo 

taisyklėmis. 

14. Konkurso dalyvių darbą vertina iš kompetentingų įstaigų ir verslo įmonių atstovų 

sudaryta vertinimo komisija 2020 m. lapkričio 26 d. 1000 val. Zoom platformoje. 

15. Konkurso dalyviai privalo laikytis nuostatuose nurodytų taisyklių ir reikalavimų.  

16. Konkurso dalyviai konkurso organizavimo komisijai atsiunčia paraišką dalyvauti 

konkurse, užpildytas dalyvių registracijos anketas (Priedas 1) iki 2020 m. spalio 21 d. elektroniniu 

paštu dovile.rudokaite@kautech.lt su nuoroda – „STALIUS 2020“ KONKURSUI. 

 

 

 

III SKYRIUS 

VERTINIMAS 

 

16. Konkurso dalyvių darbai vertinami pagal Konkurso vertinimo taisyklėse 

nustatytus vertinimo kriterijus (Priedas 3). 

17. Kiekvieno vertinimo komisijos nario balus vertinimo komisijos pirmininkas 

susumuoja ir išveda aritmetinį vidurkį. Laimėtoju pripažįstamas didžiausią balų skaičių surinkęs 

dalyvis.  

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

18. Konkurso laimėtojas ir prizininkai apdovanojami Kauno technikos profesinio 

mokymo centro diplomais ir prizais. 

19. Papildomą informaciją apie konkurso organizavimą teikia Medienos apdirbimo 

skyriaus profesijos mokytojas Dovydas Palijanskas, dovydas.palijanskas@kautech.lt 
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