
 

 

PATVIRTINTA 

Kauno technikos profesinio mokymo  

centro direktoriaus 2021  m. spalio 1 d. 

įsakymu Nr. 01-229 

 

 

TARPTAUTINIO PROFESINIO MEISTRIŠKUMO KONKURSO „KĖDĖ 2021“ 

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; 

3.2. stiprinti mokinių motyvaciją; 

3.3. ugdyti mokinių kūrybiškumą, iniciatyvą ir bendradarbiavimą; 

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

mokymo įstaigomis; 

4. Konkurso vykdymo laikas – 2021 m. spalio 28 d. 1000 – 1700 val. Lietuvos laiku. 

5. Konkurso dalyviai – profesinių mokyklų mokiniai, kurie mokosi pagal staliaus/ 

baldžiaus mokymo programas. 

 

II SKYRIUS 

KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

 

6. Konkurse dalyvauja po 1  mokinį iš kiekvienos mokymo įstaigos. Dalyvių amžius 

iki 25 metų. (Rekomenduojama pasirinkti ir atsarginį konkurso dalyvį, pagrindinio konkurso 

dalyvio ligos atveju). 

7. Konkurso dalyviai atlieka praktinę užduotį – pagal pateiktus brėžinius (Priedas 1) 

iš gautų ruošinių gamina kėdutę rankiniais, rankiniais elektriniais įrankiais. 

8. Konkurso pradžia 2021 m. spalio 28  d. 1000 val.  Konkurso pabaiga 2021 m. spalio 

28 d. 1700 val.. Pietų pertrauka 1300–1345 val. 

9. Konkurso dalyvis turi pasirūpinti darbo drabužiais, avalyne ir asmeninėmis 

apsaugos priemonėmis. 

10. Konkurso dalyvis turi atsivežti rankinius ir rankinius elektrinius įrankius, 

reikalingus konkursinei užduočiai atlikti. Atliekant užduotį, taip pat galima naudoti iš anksto 

pasiruoštus šablonus.  

11. Dalyvis privalo turėti mokinio pažymėjimą ir ES skaitmeninį COVID 

pažymėjimą.  



 

 

12. Konkurso dalyviai prieš atlikdami praktinį darbą, supažindinami su saugaus 

darbo taisyklėmis, pasirašant į ,,Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimo darbo vietoje 

registravimo žurnalą” ir ,,Gaisrinės saugos instruktažų registravimo žurnalą”. 

13. Konkurso organizatorius kiekvieną dalyvį aprūpina medžiagomis ir tinkamomis 

darbo sąlygomis, atitinkančiomis profesinius ir darbo saugos reikalavimus, konkursinei užduočiai 

atlikti.  

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

sudaryta vertinimo komisija:  

Kauno kolegijos pramonės inžinerijos ir robotikos katedros docentas Gintaras 

Keturakis;  

Lietuvos Medžio meistrų draugijos pirmininkas, medienos technologijų inžinierius, 

UAB „Mokmedis“ vadovas Kęstutis Cikanas; 

UAB „Geras baldų fabrikas“ gamybos technikas Vladas Rutkauskas.  

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

16. Konkurso dalyvių darbo vieta nustatoma atsitiktine tvarka. 

17. Konkurso dalyviai užpildo DALYVAVIMO ANKETĄ iki 2021 m. spalio 22 d.  

18. Profesinio meistriškumo konkurso vietoje leidžiama fotografuoti ir filmuoti 

konkurso dalyvius ir su konkursu susijusią veiklą bei skelbti žiniasklaidoje (įskaitant socialines 

medijas). 

 

III SKYRIUS  

VERTINIMAS 

 

19. Konkurso dalyvių darbai vertinami pagal Konkurso vertinimo taisyklėse 

nustatytus vertinimo kriterijus (Priedas 2). 

20. Kiekvieno vertinimo komisijos nario balus vertinimo komisijos primininkas 

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

dalyvis. Konkurso dalyviams surinkus vienodą balų skaičių, laimėtoju pripažįstamas atlikęs 

užduotį greičiau.  

21. Apeliacija organizatoriams dėl komisijos klaidų pateikiama per 30 minučių nuo 

rezultatų paskelbimo. 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

22. Apdovanojami pirmosios, antrosios ir trečiosios vietos laimėtojai. Visi konkurso 

dalyviai gauna konkurso dalyvio pažymėjimą.  

23. Papildomą informaciją apie konkurso organizavimą teikia Medienos apdirbimo 

skyriaus metodininkė Dovilė Rudokaitė, dovile.rudokaite@kautech.lt.  

  

https://forms.gle/7uSk6QaWAvGNNMqV8
mailto:dovile.rudokaite@kautech.lt


 

 

Tarptautinio profesinio meistriškumo  

konkurso ,,KĖDĖ 2021” nuostatų 

2 priedas 

 

TARPTAUTINIO PROFESINIO MEISTRIŠKUMO KONKURSO „KĖDĖ 2021“DARBO 

VERTINIMO KRITERIJAI 

 

Konkurso dalyvis gali surinkti 100 taškų už: 

• Detalių tikslumas (atitikimas matmenims); 30 taškų. 

• Sujungimų/junginių (trapecinių dygių, tašelių) kokybė ir tikslumas; 30 taškų. 

• Paviršių kokybė (šiurkštumas, įbrėžimai, įdrėskimai, mechaniniai pažeidimai); 

20 taškų.  

• Taisyklingas darbas su rankiniais, rankiniais elektriniais įrankiais; 10 taškų.  

• Darbo vietos organizavimas ir darbų sauga. 10 taškų.  

 

 

 

 

Pastabos: 

Jei konkurso dalyvis bendrauja su savo lydinčiuoju asmeniu ar su kita trečiąja šalimi, 

jo/jos rezultatas gali būti sumažinamas. 

Vertinimo komisija turi teisę pašalinti konkurso dalyvį, jei jis/ji elgiasi nesąžiningai, 

nesilaiko taisyklių, saugos reikalavimų ar komisijos nurodymų bei elgiasi taip, kad kenktų 

tinkamam konkurso vedimui.  


