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Baldų ir medienos pramonės eksporto rodikliai
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2020 m. - 2614 mln. EUR

2019 m. - 2567 mln. EUR

Produkcijos eksportas 

padidėjo 47 mln. EUR 

Baldų ir medienos pramonės eksporto rodikliai
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Lietuvos kvalifikacijų sandara



Trumpojo ciklo studijos (5-ojo lygio) yra trūkstama grandis tarp 
vidurinio ir aukštojo mokslo, kuri skatintų mokymąsi visą gyvenimą ir 
lygias galimybes žinių visuomenėje.

Atsižvelgiant į aukštos kvalifikacijos specialistų poreikį darbo rinkoje, 
trumpojo ciklo aukštasis mokslas gali būti naudingas derinant darbo 
rinkos poreikius su gerai apmokytų specialistų pasiūla. 
Trumpojo ciklo studijos suteiktų galimybę studentams žingsnis po 
žingsnio lipti aukštojo mokslo laiptais ir siekti bakalauro laipsnio.
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Trumpojo ciklo studijos



Europos sąjungos šalyse 5-ojo lygio studijos yra klestintis švietimo 
sektorius, greitai reaguojantis į pramonės poreikius. 
Todėl nenuostabu, kad daugumoje šalių studentų įsidarbinimo lygis yra 
geras, todėl šios studijos galėtų prisidėti mažinant jaunimo nedarbą. 
Taip pat 5-ojo lygio studijos yra unikali galimybė pritraukti daugiau 
socialiai remtinų ir vyresnio amžiaus studentų ir išplėsti aukštojo 
mokslo galimybes. Kitų šalių patirtis rodo, kad vyrai daugiau dalyvauja 
trumpojo ciklo programose nei kitose aukštojo mokslo programose. Tai 
galėtų padėti mažinti didėjančią lyčių nelygybę aukštojo mokslo srityje.
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• Mokymuose gali dalyvauti tik Lietuvos, Latvijos ir Estijos medienos dirbinių 
ir baldų gamybos pramonėje dirbantys asmenys.

• Mokymų trukmė – 2 m.

• Mokymus veda Kauno kolegijos Technologijų ir Verslo fakultetų lektoriai.

• Mokymus baigusiems klausytojams bus išduoti Kauno kolegijos 
kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai. 

• Mokymai vyksta šeštadieniais, mišriu – nuotoliniu būdu.
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Projektas „Skilled UP“



Pirmoji projekto „Skilled UP“ dalyvių/studentų grupė startavo 2019–10–
15 d. Susirinko 15 žmonių iš įvairių Lietuvos baldų ir medienos 
pramonės įmonių:

• UAB „Theca Furniture“

• UAB "Gforma"

• AUB „Baltic Furniture Components“

• Jasevičiaus baldai 

• UAB „Lauksva“

• AUB „FitsOut“

• UAB „Konvesta“ 

• UAB „Šilalės mediena“ 

• UAB “SCAPA BALTIC” 

• UAB „Ecowood“
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Antroji projekto „Skilled UP“ dalyvių/studentų grupė startavo 2020–02–08 d. 
Susirinko daugiau nei 50 žmonių iš įvairių Lietuvos baldų gamybos ir 
medienos pramonės įmonių:

• UAB „Baldų linija“

• UAB "Spintų galerija"

• UAB “Regda”

• UAB "LHM Interior"

• UAB "Kamė"

• UAB Pelėdos baldai

• UAB Šiaulių Gilija

• UAB Telatus

• UAB "Nordic Idea"

• Ruksa

• UAB "Furnitus"
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• UAB „Universalūs Medžio Produktai“

• "FPI baltic

• Alsotana

• UAB “Svenheim”

• UAB “Medis”

• "MEGĖ"

• UAB ,, PATOGŪS BALDAI„

• Ms baldai

• Fpi Baltic

• UAB „PIFKA“

• UAB „Medienos Era“

• MB "Profistatyba"

• UAB "Metalas ir mediena"

• Lazertechas

• MB “Albero baldai”

• UAB “KiTAIP”

• UAB “Verosta”

• UAB "Alvarium"

• UAB "Alsotana"

• UAB „Saloža“

• UAB „Eliuda“

• Scapa Baltic



• Pramoninis projektavimas;

• Veiklos išlaidos;

• Planavimas, standartai, kokybės sistemos;

• Pramonės technologijos;

• Darbo vieta, aplinka ir sveikatos apsauga;

• Bendravimo įgūdžiai (metodai);

• Karjeros planavimas ir verslo valdymas;

• Lyderystė\Žmogiškieji resursai;

• Komandos valdymo įgūdžiai.
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Projekto „Skilled UP“ metu sukurti moduliai/dalykai 
(120 ECTS):



Grįžtamasis ryšys

2020 m. lapkritį atliktos anoniminės apklausos, siekiant išsiaiškinti dalyvių, darbdavių 
ir dėstytojų nuomonę apie vykdomus mokymus ir jų kokybę.

Dalyviai:

• Klausimynas buvo išsiųstas 50 respondentų. Apklausoje sudalyvavo 66 proc. 
dalyvių.

Darbdaviai:

• Klausimynas buvo išsiųstas 26 įmonėms/organizacijoms. Apklausoje sudalyvavo 42
proc. darbdavių.

Dėstytojai:

Apklausoje sudalyvavo visi dėstytojai vykdę mokymus.
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Dalyvių apklausos rezultatai
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Apklausų rezultatai atskleidė, kad:

• mokymai pateisino 82 proc. dalyvių lūkesčius; 

• 76 proc. mano, kad mokymų medžiaga siejasi su jų darbo aplinka;

• 76 proc. dalyvių teigė, kad įgijo naujų žinių;

• 76 proc. nurodė, kad įgyta patirtis bus naudinga jų darbo vietose.

• 73 proc. respondentų nurodė, kad pakeis arba artimiausiu metu planuoja 
pakeisti kai kuriuos darbo aspektus ir pritaikyti įgytas žinias. Buvo 
pažymėta, kad kurso dėka keičiasi požiūris į darbą su personalu ir 
kolegomis, darbo saugą, daugiau dėmesio kreipiama į kokybišką darbą;

• Visi 33 apklaustieji rekomenduotų mokymus kolegoms.



Darbdavių apklausos rezultatai
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Apklausų rezultatai atskleidė, kad :

• 73 proc. apklaustųjų mano, kad mokymai padės jų darbuotojams dirbti 
savarankiškiau;

• 64 proc. mano, kad darbuotojai padarė akivaizdžią pažangą;

• 82 proc. teigia, kad kursas turėjo teigiamos įtakos darbuotojo darbui 
įmonėje;

• Visi respondentai nurodė, kad mokymai buvo vertingi ir į juos siųstų kitus 
įmonės darbuotojus;

• 64 proc. darbdavių teigė, kad mokymai pilnai patenkino jų lūkesčius;

• 91 proc. teigė, kad palaikytų trumpojo ciklo studijų formą Lietuvoje.



Dėstytojų apklausos rezultatai

Apklausų rezultatai atskleidė, kad:

• Dėstytojams projekto tikslai ir rezultatai aiškūs, paskaitų 
tvarkaraštis tenkino, o ir laiko pasiruošimui daugeliui pakako.

• Dalyviai labiau suinteresuoti mokytis, nei įprasti studentai.
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