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SVEIKINIMO ŽODIS

Sveiki pirmakursiai!
Sveikinu įstojus į Kauno technikos profesinio mokymo centrą - vieną didžiausių ir
moderniausių Lietuvos profesinio mokymo įstaigų.
Nauji mokslo metai yra ypatingi ne tik Jums, bet ir visai Centro bendruomenei,
kadangi prie mūsų prisijungia jauni, veržlūs ir talentingi ateities kūrėjai. Tikimės,
kad atrasite ne tik mokslo teikiamą naudą, tačiau ir visapusišką savirealizaciją
pasirinktoje profesijoje. Ugdysite profesines ir bendrąsias kompetencijas, kurios
užtikrins sėkmingą įsidarbinimą. Džiaugiuosi, kad būtent šis mokymo Centras yra
Jūsų karjeros pradžia.
Kviečiu dalintis idėjomis, klausti, atrasti ir pažinti, realizuokite savo pomėgius ir
svajones. Prisijunkite prie neformalaus ugdymo ir tarptautinių projektų veiklų,
atraskite savo naujus gebėjimus. Kiekvienas bendruomenės narys yra atviras ir
pasiruošęs padėti, todėl kreipkitės drąsiai.
Tikiu, kad per visus mokymosi metus, kuriuos praleisite čia, galėsime džiaugtis
Jūsų pasiekimais, iniciatyvomis ir kartu kursime naujų technologijų nestokojančią
ateitį.

Direktorius
Dr. Paulius Čepas



Kauno technikos profesinio mokymo 
centras.

Kas mes esame?



Kauno technikos profesinio mokymo centras – profesinio 
mokymo įstaiga, kurios tikslas – tenkinti viešuosius interesus 

vykdant švietimo ir profesinio mokymo veiklą, padėti asmeniui 
įgyti pagrindinį, vidurinį išsilavinimą, kvalifikaciją ir (ar) 

kompetencijas, atitinkančias šiuolaikinį mokslo, technologijų, 
ekonomikos ir kultūros lygį, leisiantį jam įsitvirtinti ir konkuruoti 

kintančioje darbo rinkoje.



Mokiniai ~ 1500

Darbuotojai ~ 220

Socialiniai partneriai ~ 150 

Tarptautiniai partneriai ~ 53





Mūsų vertybės

Atsakomybė Kompetencija
Laisvė Profesionalumas





Mokymo centro skyriai

Gimnazijos skyrius

Transporto skyrius

Mechanikos skyrius

Verslo ir paslaugų skyrius

Statybos skyrius

Medienos apdirbimo skyrius



Bendraukime
Kauno technikos profesinio mokymo centro svetainė – www.kautech.lt

Čia rasite visą Jums reikalingą informaciją apie mokymąsi, renginius bei kitas aktualias naujienas!

Socialinio tinklo „Facebook“ paskyra

Mokymosi laikotarpiu, kaip vidinės komunikacijos priemonę su mokytojais, galėsite naudoti „Tamo“ 
dienyną ar virtualią mokymosi aplinką „Moodle“.

Visų bendruomenės narių elektroninis paštas yra vardas.pavarde@kautech.lt

http://www.kautech.lt/
https://www.facebook.com/kautech/
https://kautech.vpma.lt/
https://www.tamo.lt/


Simbolika

Logotipas yra neatsiejama mūsų organizacijos identifikavimo dalis tiek išoriniuose, tiek 
vidiniuose kanaluose, todėl yra labai svarbu jį naudoti tinkamai. Kauno TPMC logotipas 

apibūdina judėjimą, technologijas, tobulėjimą ir vystymąsi bendrąja prasme. 

Reprezentuok savo mokymosi įstaigą atsakingai! 



Apie mokymąsi



MOKYMASIS
Esame lankstūs, tačiau atsiminkite, kad pamokų ir praktinių užsiėmimų LANKYMAS yra privalomas.
Kaip kitaip gebėsite suremontuoti automobilio variklį ar tinkamai projektuoti baldus? Keletas
naudingų nuorodų, kurios padės greičiau orientuotis mokymosi procese:

1. Atrasti pamokas ir jų laiką Jums padės TVARKARAŠTIS:

2. Visą mokymosi medžiagą, susijusią su kiekvienu profesinio mokymo moduliu, rasite „Moodle“
sistemoje:

3. Sužinoti, kaip sekasi mokytis, galėsite „TAMO“ dienyne:

https://kautech.edupage.org/timetable/
https://kautech.vpma.lt/
https://www.tamo.lt/


PAMOKŲ LAIKAS

1 pamoka 8:00 - 8:45

2 pamoka 8:55 - 9:40

3 pamoka 9:50 - 10:35

4 pamoka 10:45 - 11:30

5 pamoka 12:00 - 12:45

6 pamoka 12:55 - 13:40

7 pamoka 14:00 - 14:45

8 pamoka 14:55 - 15:40

9 pamoka 15:50 - 16:35

10 pamoka 16:45 - 17:30

11 pamoka 17:40 - 18:25

12 pamoka 18:35 - 19:20

13 pamoka 19:30 – 20:15

14 pamoka 20:25 – 21.10



Stipendijos
Į pirmą kursą įstojusiems pirmą 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 8,50 – 80,00 Eur;

• nuo 9,50 – 120,00 Eur.

Socialinė stipendija.

Stipendijos mokėjimas gali būti nutraukiamas:

• be pateisinamos priežasties praleidus 10 pamokų per mėnesį;

• pažeidus mokinio elgesio taisykles;

• nepažangiam mokiniui.
Daugiau apie stipendijas čia.

http://kautech.lt/wp-content/uploads/2017/04/Stipendiju-mokejimo-ir-kitos-materialines-paramos-teikimo-tvarkos-aprasas.pdf


Kodėl verta rinktis profesinį mokymą?

Mokymas orientuotas į praktiką.

Karjera prasideda anksčiau.

Mokama stipendija.

Galimybė gyventi bendrabutyje.

Mokymasis kartu su bendraminčiais.

Tarptautinės praktikos galimybės.



Praktinių pamokų organizavimas



Praktinės pamokos yra organizuojamos Centro sektoriniuose praktinio mokymo 

centruose ir kitose praktinio mokymo bazėse. Technologinė įranga yra moderni ir 

šiuolaikiška,  skirta praktiniam mokymui organizuoti, siekiant sukurti mokiniams 

realias darbo sąlygas. 



Medienos technologijų ir baldų gamybos inovacijų sektorinis praktinio 
mokymo centras (Taikos pr. 127 B, Kaunas)



Variklinių transporto priemonių remonto sektorinis praktinio 
mokymo centras (V. Krėvės pr. 114, Kaunas)

Bosch automobilių sistemos analizė Dyzelinių variklių bandymų stendai



Suvirinimo ir santechnikos inovacijų centras
(V. Krėvės pr. 114, Kaunas)

Moderni įranga santechnikos praktikai Moderni įranga suvirinimo praktikai



Logistikos praktinio mokymo bazė 
(Taikos pr. 127, Kaunas)



Pagalba mokymosi metu



Psichologas

Jeigu turi sunkumų ar rūpesčių, o kartais tiesiog nori su kažkuo
pasikalbėti, visada gali kreiptis į Centro psichologą, kuris gali padėti
spręsti šiuos klausimus:
Mokymosi sunkumai, nenoras mokytis ar lankyti pamokų.
Sudėtingos gyvenimiškos situacijos.
Įvairios neigiamos emocijos.
Nori geriau save pažinti ir atsiskleisti.
Tiesiog nori su kuo nors pasikalbėti ar pabūti.

Individualioms konsultacijoms ir kitiems klausimams registruotis el. 
paštu.

Diena Skyrius Kontaktinis darbo laikas

Pirmadieniais, 

penktadieniais

Verslo ir paslaugų skyrius 

(Taikos pr. 127, Kaunas)

8.00-13.30 

Pietų pertrauka 12.00-12.30

Antradieniais, 

ketvirtadieniais

Transporto skyrius (V. 

Krėvės pr. 114, Kaunas)

8.00-13.30 

Pietų pertrauka 12.00-12.30

Kontaktai:
Ugnė Paukštė
Psichologė
El. paštas: 
ugne.paukste@kautech.lt



Socialinis pedagogas

Socialinis pedagogas savo darbe padeda įvertinti ir spręsti problemas
susijusias su mokinio pagrindinių reikmių tenkinimu, socialinės adaptacijos
ar saugumo užtikrinimu. Centre socialinis pedagogas atlieka šias funkcijas:
Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais mokiniams
kylančiais socialiniais - pedagoginiais sunkumais, bendradarbiaujant su
grupių vadovais, pedagogais, specialistais, Centro administracija ir tėvais.
Rūpinasi mokinių iš socialiai remtinų šeimų nemokamu maitinimu.
Organizuoja mokinių važiavimo išlaidų kompensavimą.
Palaiko ryšius su įvairiomis valstybėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis
organizacijomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą;
Dalyvauja Vaiko gerovės komisijos veikloje.

Diena Skyrius Kontaktinis darbo laikas
Pirmadieniais, 

trečiadieniais

Transporto skyrius (V. Krėvės pr. 

114, Kaunas)

8.00-13.30 

Pietų pertrauka 12.00-12.30

Antradieniais, 

ketvirtadieniais

Verslo ir paslaugų skyrius 

(Taikos pr. 127, Kaunas)

8.00-13.30 

Pietų pertrauka 12.00-12.30

Kontaktai: 
Audronė Balčiūnienė
Socialinė pedagogė
El. paštas: 
audrone.balciuniene@kautech.lt



Karjeros planavimas

ATEIK-PAŽINK-ATRASK-PASIRINK

Karjeros planavimo profesijos mokytojo paslaugos Centro
mokiniams:
Individualios karjeros konsultacijos (su karjera susijusios
problemos išgryninimas ir sprendimo metodų paieška).
Profesinio veiklinimo organizavimas. Profesinio informavimo ir
orientavimo vykdymas.
Asmenybės stipriųjų pusių pažinimas, siekiant didinti pasitikėjimą
savimi ir tinkamo karjeros kelio pasirinkimas.
Supažindinimas su darbo paieškos strategijomis.
Gyvenimo aprašymo (CV) ir motyvacinio laiško rengimas.
Supažindinimas su darbo rinkos tendencijomis ir pasirengimas
darbo pokalbiui.
Informavimas apie karjeros planavimo veiklas, renginius
aukštosiose mokyklose ir kitose organizacijose.

Kontaktai:
Elinga Matusevičiūtė
Karjeros planavimo profesijos mokytoja
El. paštas:
elinga.matuseviciute@kautech.lt



Apie veiklas Kauno technikos 
profesinio mokymo centre



Mokinių taryba

Nuolat veikianti savivaldos institucija, jungianti visų skyrių mokinių atstovus-seniūnus ir jų pavaduotojus. Veiklos tikslai: skatinti
bendradarbiavimą su darbdaviais, ugdyti sveiką, stiprų profesijos atstovą, padėti planuoti profesinę veiklą, ugdyti
bendradarbiavimo įgūdžius.

Kiekvienais metais kviečiame prisijungti naujus narius!

Daugiau apie mokinių tarybą skaitykite čia.

http://kautech.lt/struktura-ir-kontaktai/mokiniu-taryba/


Tarptautiniai projektai

Vienas iš Kauno technikos profesinio mokymo centro prioritetų yra
tarptautiškumo didinimas. Centras, vykdydamas tarptautinio bendradarbiavimo
veiklą, įgyvendindamas nacionalinius bei tarptautinius projektus, kryptingai
prisideda prie mokymo kokybės gerinimo, infrastruktūros tobulinimo, siekia teikti
inovatyvų profesinį mokymą, formuoti mokinių profesinius, bendruosius,
kultūrinius gebėjimus ir interesus, reikalingus tiek šalies, tiek tarptautinei darbo
rinkai.

FAKTAI

Turime virš 50 tarptautinių partnerių, su kiekvienu iš jų galite susipažinti
http://kautech.lt/projektai/
Kiekvienais mokslo metais į tarptautines praktikas išvyksta iki 80 mokinių.
Mokiniams praktika yra visiškai nemokama, (apmokama kelionė, apgyvendinimas,
maitinimas ir skiriami dienpinigiai).
Praktikos yra atliekamos įvairaus profilio tarptautinėse įmonėse, mokymo
centruose.
Praktikos trukmė nuo 2 iki 4 savaičių.

Į visus klausimus apie tarptautines 
galimybes atsakys projektų vadovė 
Aida Ilona Gružinskienė
(aida.gruzinskiene@kautech.lt), todėl 
drąsiai kreipkis!

http://kautech.lt/projektai/


Neformalusis ugdymas

Kultūrizmo sportas.

Sportiniai žaidimai.

Krepšinis.

Futbolas.

Tinklinis.

Ugdymas karjerai.

Minkštų baldų gamyba ir restauravimas.

Dailieji metalo dirbiniai.

Interneto svetainių kūrimas ir modeliavimas.

Dekoratyvinė apdaila.

Šaškės – šachmatai.

Gamtosauginė mokykla.

Techninė kūryba.

Mūrijimo ir tinkavimo pagrindai.



Edukacinės erdvės
Informacinis centras Techninės kūrybos erdvė

Vabzdžių viešbutis

Inovatyviųjų biologijos 
mokymo priemonių klasė Daiktų istorijos kabinetas

Daugiau apie edukacines erdves 
skaitykite čia.

http://kautech.lt/edukacines-erdves/


Informacinis centras - biblioteka

Bendruomenės nariai (mokiniai, mokytojai, nepedagoginiai darbuotojai) laisvu nuo ugdymo proceso ir
mokinių atostogų metu gali naudotis informacinio centro-bibliotekos teikiamomis paslaugomis.
Informacinio centro – bibliotekos naudojimosi taisyklės:
Naudojimosi taisyklės;
Bibliotekų darbo kompiuterių tinkle taisyklės.

http://kautech.lt/wp-content/uploads/2017/04/Naudojimosi-bibliotekomis-taisykles.pdf
http://kautech.lt/wp-content/uploads/2017/04/Biblioteku-darbo-kompiuteriu-tinkle-taisykles.pdf


Mokinio pažymėjimas

Mokinio pažymėjimas suteikia lengvatą važiuojant tarpmiestiniu viešuoju transportu 50 proc., o miestų
viešuoju transportu – 80 proc.
Mokiniai, turintys mokinio pažymėjimą, dalyvauja įvairiose nuolaidų programose, kurios leidžia pasinaudoti
nuolaidomis pramogoms, pirkiniams ir įvairioms paslaugoms visoje Lietuvoje.

! Norėdami gauti mokinio pažymėjimą, kreipkitės savo į grupės vadovą, kuris suteiks visą reikalingą

informaciją dėl pažymėjimo gavimo.



Bendrabutis

Adresas: Jonavos g. 160, Kaunas;

Mėnesio mokestis už bendrabutį 15 Eur yra atskaičiuojamas 
iš stipendijos; 

Jeigu mokinys negauna stipendijos, moka pats pavedimu. 



Bendrabutis

Susiekimas iš bendrabučio į visus Centro skyrius yra tikrai patogus, kaip atvykti bei autobusų 
tvarkaraščius rasite: https://www.stops.lt/kaunas/  

Stotelė, iš kurios reikės išvykti - „Mokyklos bendrabučiai“.

Į visus klausimus atsakys ir reikiamą informaciją suteiks:

• bendrabučio auklėtojai: Daiva Česnienė ir Artūras Nechajevas;

• bendrabučio administratorius: Albinas Antanas Anužis.

Kontaktinė informacija

Tel. (8 37) 73 15 02

El. paštas: bendrabutis@kautech.lt

https://www.stops.lt/kaunas/,


Žodynėlis
Profesinio mokymo įstaiga – mokykla ar kita įstaiga, kurios pagrindinė veikla – profesinis mokymas.

Profesijos mokytojas – mokytojas, vykdantis teorinį arba (ir) praktinį profesinį mokymą.

Modulinis profesinis mokymas – mokymas pagal profesinio mokymo programą, sudaromą iš
savarankiškų privalomųjų ir pasirenkamųjų modulių atsižvelgiant į kvalifikacijos specifiką ir asmens
bei darbo rinkos poreikius.

Mokymosi kreditas – mokymosi apimties vienetas, kuriuo matuojami mokymosi rezultatai ir
besimokančiojo darbo laikas.

Pirminis profesinis mokymas – profesinis mokymas, skirtas pirmajai kvalifikacijai įgyti.

Tęstinis profesinis mokymas – profesinis mokymas, skirtas asmens turimai kvalifikacijai tobulinti ar
kitai kvalifikacijai įgyti arba profesinį standartą atitinkančioms kompetencijoms, siekiant kvalifikacijos
(arba jos dalies), įgyti.

Pameistrystės profesinio mokymo organizavimo forma – profesinio mokymo organizavimo būdas,
kai mokymas ar jo dalis vykdoma darbo vietoje: įmonėje, įstaigoje, organizacijoje, ūkininko ūkyje, pas
laisvąjį mokytoją.

Praktinis profesinis mokymas – profesinio mokymo teikėjo teikiamas mokymas, kai profesiniai
įgūdžiai ugdomi ir formuojami jo paties patalpose, aprūpintose būtinais profesinio mokymo kokybei
užtikrinti materialiaisiais ištekliais, o profesiniai įgūdžiai formuojami ir įtvirtinami realioje darbo
vietoje.



Kontaktai

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
Tomas Paulius
El. paštas tomas.paulius@kautech.lt
V. Krėvės pr. 114, Kaunas

Gimnazijos skyrius
Vedėja Rita Jakštienė
El. paštas rita.jakstiene@kautech.lt
V. Krėvės pr. 114, Kaunas

Direktorius
Paulius Čepas 
El. paštas paulius.cepas@kautech.lt
V. Krėvės pr. 114, Kaunas

Transporto skyrius 
Vedėjas Olegas Sitnikovas
El. paštas olegas.sitnikovas@kautech.lt
V. Krėvės pr. 114, Kaunas

Verslo ir paslaugų skyrius
Vedėjas Arūnas Mainonis
El. paštas arunas.mainonis@kautech.lt
Taikos pr. 127, Kaunas

Mechanikos skyrius 
Mokytoja, vaduojanti profesinio mokymo mechanikos 
skyriaus vedėją,  Laima Dzedravičienė
El. paštas laima.dzedraviciene@kautech.lt
Taikos pr. 129, Kaunas

Medienos apdirbimo skyrius 
Vedėjas Vidmantas Norkus
El. paštas vidmantas.norkus@kautech.lt
Taikos pr. 127 B, Kaunas

Statybos skyrius 
Vedėjas Vidmantas Norkus
El. paštas vidmantas.norkus@kautech.lt
Taikos pr. 127 B, Kaunas

Vystymo skyrius
Vedėja Laura Kižė
El. paštas laura.kize@kautech.lt
Taikos pr. 127, Kaunas

mailto:paulius.cepas@kautech.lt
mailto:rita.jakstiene@kautech.lt
mailto:paulius.cepas@kautech.lt
mailto:adolfas.skalisius@kautech.lt
mailto:arunas.mainonis@kautech.lt
mailto:laima.dzedraviciene@kautech.lt
mailto:vidmantas.norkus@kautech.lt
mailto:laura.kize@kautech.lt


Ačiū, kad esate kartu!


