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Mokiniai ~ 1500

Darbuotojai ~ 220

Socialiniai partneriai ~ 150 

Tarptautiniai partneriai ~ 53



Mūsų vertybės

Atsakomybė Kompetencija
Laisvė Profesionalumas



V. Krėvės pr. 114

V. Krėvės pr. 114

Taikos pr. 127 

Taikos pr. 129 

Taikos pr. 127B 

Taikos pr. 127B 



STIPENDIJOS
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 – 21,00 Eur;

Nuo 7,50 – 42,00 Eur;

Nuo 8,50 – 84,00 Eur;

Nuo 9,50 – 126,00 Eur;

10 – 210 Eur.

Socialinė stipendija.



PROFESINIS MOKYMAS

Profesinio mokymo sistema apima pirminį ir tęstinį profesinį
mokymą;

Pirminis profesinis mokymas gali prasidėti nuo 14 metų amžiaus;

Asmenys gali siekti vidurinio išsilavinimo, besimokydami kartu su
profesinio mokymo programomis (trukmė 2-3 m.).

Asmenų, kurie jau įgijo vidurinį išsilavinimą, mokymosi trukmė yra
iki 1 metų;

Tęstinio profesinio mokymo programos skirtos vyresniems nei 18 
metų; 

Programų trukmė iki vienerių metų. Daugiausiai dėmesio skiriama 
praktiniam mokymui (nuo 60 iki 80%).

Tęstinis profesinis  mokymas



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.



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.



Praktinio mokymosi bazė 



Medienos technologijų ir baldų gamybos inovacijų 

sektorinis praktinio mokymo centras (Taikos pr. 127 B, 

Kaunas)



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

Kroatija Prancūzija Čekija

Čekija Kroatija Latvija

Latvija Čekija

Latvija



Galimybė tobulinti profesinius įgudžius 

ir atrasti savo talentus

Staliaus tarptautinio profesinio meistriškumo konkursai



Čia gali būti ir Tu!



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

el.p. centras@kautech.lt

www.kautech.lt

Pranešėjų kontaktai: 

dovydas.palijanskas@kautech.lt

laura.kize@kautech.lt

elinga.matuseviciute@kautech.lt
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