
PATVIRTINTA 

Kauno technologijų mokymo  

centro direktoriaus 2023 vasario 17 d. 

įsakymu Nr. 02-M-96 

 

TARPTAUTINIO PROFESINIO MEISTRIŠKUMO KONKURSO „STALIUS 2023“ 

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 technologijų mokymo centro Medienos apdirbimo 

skyrius ir Medienos technologijų ir baldų gamybos inovacijų sektorinis praktinio mokymo centras. 

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 – 2023 m. kovo 23 d. 1000 – 1700 val. Lietuvos laiku. 

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

apdirbimo sektoriaus, staliaus/ baldžiaus profesinio 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 stalą rankiniais, rankiniais elektriniais įrankiais. 

8. Konkurso pradžia: 2023 m. kovo 23 d. 1000 val. Konkurso pabaiga: 2023 m. kovo 23 

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.  

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

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

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

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 vertinimo komisija, sudaryta iš profesijos mokytojų, 

atlydėjusių konkurso dalyvius:  

14.1. Konkurso vertinimo komisija iš profesijos mokytojų (atlydėjusių konkurso 

dalyvius) balsavimo būdu išsirenka vertinimo komisijos pirmininką; 



14.2. Komisijos narių bus tiek, kiek atvyks profesijos mokytojų (atlydėjusių konkurso 

dalyvius); 

14.3. Komisijos nariai vertina visus konkurse dalyvaujančius dalyvius, išskyrus savo 

atlydėtą į konkursą dalyvį. 

15. Konkurso dalyviai užpildo DALYVAVIMO ANKETĄ iki 2023 m. kovo 13 d.  

16. Profesinio meistriškumo konkurso vietoje bus leidžiama fotografuoti ir filmuoti 

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

medijas). 

 

III SKYRIUS  

VERTINIMAS 

 

17. Konkurso dalyvių darbai vertinami pagal Konkurso vertinimo taisyklėse nustatytus 

vertinimo kriterijus (Priedas 2). 

18. Kiekvieno vertinimo komisijos nario balus vertinimo komisijos primininkas 

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

dalyvis.  

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

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

dalyviai gauna konkurso dalyvio pažymėjimą.  

20. Papildomą informaciją apie konkurso organizavimą teikia Medienos apdirbimo 

skyriaus profesijos mokytojas Robertas Gustas, tel. +37065836949, el. p. robertas.gustas@kautech.lt 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdbAb_jFdJFjQsVWtUSXtGKylv9Bk6B8kDyJdv_farfgyGwg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
mailto:robertas.gustas@kautech.lt

