
 
 

 

Jungtinės pastangos pasienio regionų darbo jėgos konkurencingumui didinti 

 
 

Šiandien nė vienas specialistas ar verslo organizacija negali ignoruoti geografinių 

informacinių sistemų (toliau – GIS) galimybių svarbos profesionalaus proceso planavime, valdyme 

ir įgyvendinimo veiklų stebėjime. Geografinės informacinės sistemos - tai visuma rankinių ar 

kompiuterine technika pagrįstų operacijų, skirtų geografinių (objektų padėties erdvėje, jų formos) ir 

atributinių (objektų charakteristikų) duomenų įsigijimui, saugojimui, analizei, pavaizdavimui. Nėra 

srities, kurioje nebūtų galima efektyviai panaudoti geografinės informacijos sprendimų. Pagrindinės 

GIS naudojimo sritys: valstybės valdymas, verslo valdymas, teritorijų planavimas, registrai, 

kartografavimas, žemėlapių leidyba, žemėtvarka, miškotvarka, turizmas, komunikacijos (elektros 

energija, vandentiekis ir pan.), logistika, mobilaus ryšio tinklo planavimas, aviacija, laivyba, 

karyba. Lietuvoje GIS sprendimai naudojami realiuose projektuose, kasdien kylančioms 

problemoms spręsti. Netolimoje ateityje geografinių informacinių sistemų pajėgumai ir įtaka tik 

didės: techninių priemonių tobulėjimas leis pirmiausia didinti sukauptų ir įgytų erdvinių duomenų 

apimtis ir jų kokybę. Specialistai ir darbuotojai be GIS žinių ir turimų duomenų panaudojimo 

gebėjimų nebus konkurencingi darbo rinkoje. 

Atsižvelgiant į šias problemas, Klaipėdos valstybinė kolegija (Lietuva) bei Latvijos žemės 

ūkio universitetas parengė jungtinį projektą „Jungtinių GIS mokymų sukūrimas įsidarbinimo 

galimybių pagerinimui regione“ (projekto akronimas GISEDU, Nr. LLI-206) . Šių metų balandžio 1 

dieną prasidėjusį projektą finansuoja 2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos 

bendradarbiavimo per sieną programa. Projekto įgyvendinimui bus skirta 648 994,41 Eur Europos 

Regioninės plėtros fondo lėšų. Šiuo projektu siekiama padidinti įsidarbinimo galimybes ir darbo 

jėgos mobilumą, plėtoti naujas GIS kompetencijas, atitinkančias darbo rinkos poreikius Klaipėdos 

(Lietuvoje) bei Jelgavos (Latvijos) regionuose ir pagerinti švietimo paslaugų kokybę, į šiuo metu 

dėstomus studijų dalykus įtraukiant temas, susijusias su geografinėmis informacinėmis sistemomis, 

jų panaudojimo galimybėmis, taip pat – praktinius užsiėmimus.  

Šių metų gegužės mėn. 8 dėstytojai iš Latvijos bei Lietuvos aukštųjų mokyklų, 

dalyvaujančių projekte, vyko į Valensijos politechnikos universiteto (Ispanija) parengtus mokymus, 

skirtus dėstytojams, dėstantiems su geografinėmis informacinėmis sistemomis susijusius studijų 



dalykus. Šis vizitas buvo ypatingai naudingas tuo, jog dėstytojai buvo susipažindinti su įvairiomis 

galimybėmis įtraukti GIS į studijų procesą ir naudoti jas platesne apimtimi, nei tai daroma šiuo 

metu. Valensijos politechnikos universitete GIS dėstomos daugelyje studijų programų, tuo tarpu 

Klaipėdos valstybinėje kolegijoje bei Latvijos žemės ūkio universitete su GIS panaudojimo 

galimybėmis supažindinami daugiausia tik su geodezija bei statybomis susijusių studijų programų 

studentai. 

Vienas pagrindinių projekto tikslų – atnaujinti 40 studijų dalykų, į mokymo programas 

įtraukiant darbą su geografinėmis informacinėmis sistemomis. Praktinių užsiėmimų metu studentai 

bus mokomi dirbti su įvairiomis programomis, leidžiančiomis, pvz. turizmo administravimą 

studijuojantys studentai gebės sudaryti maršrutus virtualiuose žemėlapiuose, elektros inžineriją 

studijuojantys studentai galėtų planuoti elektros tinklų plėtrą naujai besikuriančiuose miestų 

kvartaluose. Šie įgūdžiai padidintų studentų galimybes įsidarbinti po studijų užbaigimo. 

Projekto metu bus įrengtos atskiros mokymų klasės Klaipėdos valstybinėje kolegijoje bei 

Latvijos žemės ūkio universitete, kuriose bus įrengtos kompiuterizuotos darbo stotys su naujausia 

programine bei technine įranga: ketinama įsigyti 3D lazerinių spausdintuvų bei lazerinių skanerių, 

bepiločius orlaivius su kameromis bei kitos įrangos.  

Planuojama, jog projekto metu atnaujintus studijų dalykus išklausys ir naujų kompetencijų 

įgis bent 200 asmenų iš abiejų projekte dalyvaujančių valstybių. Jungtinė GIS mokymo programa 

pagerins pasienio regiono darbuotojų konkurencingumą, skatins darbo jėgos mobilumą, sudarys 

sąlygas bendriems verslo projektams, tyrimams, glaudesniam teritoriniam bendradarbiavimui. 

 

Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako VšĮ 

Klaipėdos valstybinė kolegija. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę. 

 

 


