
 

 

Bentley MicroStation programa leidžia sukurti itin realistiškus ir tikslius 3D modelius. Šaltinis: www.cadac.com 

 

Tarptautinis bendradarbiavimas – nauda visiems pajūrio gyventojams 

 

Šių metų pavasarį prasidėjęs GISEDU projektas sparčiai įgauna pagreitį – rugsėjo 20-22 

dienomis Latvijos Žemės ūkio universitete (toliau – LLU) vyks projekto lėšomis organizuojami 

mokymai, kurių metu 20 LLU ir 4 KVK (Klaipėdos valstybinės kolegijos) dėstytojai bus mokomi 

dirbti su itin galinga Bentley MicroStation kompiuterinio braižymo programa.  

Šiuo metu projekte dalyvaujančios Latvijos bei Lietuvos aukštosios mokyklos turi vos 

keletą su šia programa dirbančių specialistų, todėl šie mokymai suteiks naujų žinių bei įgūdžių LLU 

bei KVK dėstytojams, kuriuos pastarieji galės pritaikyti studijų procese. Baigę šiuos mokymus 

dėstytojai gebės naudotis įvairiomis programos funkcijomis bei žinos, kokios jų pritaikymo 

galimybės skirtingose studijų programose.  

http://www.cadac.com/


Bentley MicroStation kompiuterinio braižymo programa pasirinkta dėl savo inžinerinio 

tikslumo bei galimybės sukurti itin realistiškus 3d modelius, tai labai svarbu bei lengvai pritaikoma 

įvairių sričių profesionalų kasdieniame darbe – pradedant elektros inžinieriais, baigiant želdinių 

planavimo bei kraštovaizdžio dizaino specialistais. Šiuos, bei įvairius kitus specialistus rengia 

projekte dalyvaujančios aukštosios mokyklos – Klaipėdos valstybinė kolegija bei Latvijos Žemės 

ūkio universitetas. „Mes siekiame nuolatinio tobulėjimo“ – teigia Klaipėdos valstybinės kolegijos 

Aplinkos ir statybos inžinerijos katedros vedėja Dainora Jankauskienė – „mūsų noras – parengti 

darbo rinkos lūkesčius atitinkančius specialistus, tai būtų neįmanoma ne nuolatinio akademinio 

personalo kvalifikacijos kėlimo bei studijų programų atnaujinimo.“  

Vienas pagrindinių projekto „Jungtinių GIS mokymų sukūrimas įsidarbinimo galimybėms 

gerinti regione“ (GISEDU, Nr. LLI-206)  tikslų – drauge su partneriais atnaujinti 40 studijų dalykų, 

į mokymo programas įtraukiant darbą su geografinėmis informacinėmis sistemomis. Planuojama, 

kad projekto metu atnaujintus studijų dalykus išklausys ir naujų kompetencijų įgis bent 200 

asmenų, kurie prisidės prie pasienio regiono darbuotojų konkurencingumo didinimo, darbo jėgos 

mobilumo skatinimo. Tai sudarys palankesnes sąlygas bendriems verslo projektams, tyrimams ir  

glaudesniam teritoriniam bendradarbiavimui su kaimynine Latvija.  

Geografinių informacinių sistemų diegimo projektą „Jungtinių GIS mokymų sukūrimas 

įsidarbinimo galimybėms gerinti regione“ (GISEDU, Nr. LLI-206) finansuoja 2014–2020 m. 

Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa. Projektui skirtas 

648 994,41 eurų Europos regioninės plėtros fondo bendrasis finansavimas.  

 

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Projekto vadovę Eglę Hidri: tel. nr. 8 640 

24319, el. paštas  

  

  

 

 


