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Panevėžio rajono savivaldybė yra viena iš dvylikos Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės
ūkio ministerijos įgyvendinamo projekto „Lietuvos geografinės informacijos valdytojų
kvalifikacijos kėlimas“ partnerių. Šiame projekte dalyvauja dešimt Panevėžio rajono savivaldybės
administracijos Architektūros ir Žemės ūkio skyriaus darbuotojų.
Projektas yra nukreiptas į šiuolaikinės kvalifikacijos kėlimo sistemos sukūrimą, suteikiančios
galimybę 227 Lietuvos valstybės ir savivaldybių institucijų specialistams bei įstaigų darbuotojams
(t.y. projekto vykdytojo ir partnerių specialistams, dirbantiems su geografine informacija 6
valstybės valdymo institucijose ir 7 savivaldybių administracijose) kelti kvalifikaciją nuotoliniu
būdu ir stiprinti gebėjimus geografinės informacijos valdymo, sprendimų priėmimo ir technologijų
srityje. Įgyvendinant projektą bus sprendžiama didžiulio poreikio kelti geografinės informacijos
srityje dirbančių specialistų kvalifikaciją, ypač taikant nuotolinius mokymus, problema. Tai ypač
aktualu atsižvelgiant į faktą, kad geografiniai komponentai įeina į daugiau nei 80 proc. visos viešojo
sektoriaus informacijos, ir jų reikšmė nuolat didėja.
Pagrindinis projekto tikslas – tobulinti mokymo dalyvių gebėjimus geografinės
informacijos valdymo ir šiuolaikinių geografinių informacinių technologijų srityje. Projektu taip pat
siekiama, kad kvalifikacijos kėlimo kursus baigę mokymo dalyviai sugebėtų prisitaikyti prie naujų
reikalavimų, siejamų su Lietuvos geografinės informacijos infrastruktūros projekto įgyvendinimu
Lietuvoje.
Bendra nuotolinio mokymo programos „Geografinės informacijos infrastruktūros nuotolinis
mokymas“ (toliau - Mokymo programa) apimtis – 90 Europinės kreditų perkėlimo sistemos
(European Credit Transfer System – ECTS) kreditų (toliau - ECTS) – atitiks ir Lietuvos, ir užsienio
universitetų magistratūros studijų apimtį. Todėl turintys bakalauro laipsnį mokymo dalyviai,
sėkmingai baigę visą Mokymo programą, turės galimybę universitete ruošti ir ginti baigiamąjį
magistro darbą, kurio apimtis turi būti ne mažesnė kaip 30 ECTS, ir tokiu būdu įgyti magistro
laipsnį Geografinės informacijos infrastruktūros, Geografinių informacinių sistemų ar panašioje
srityje.
Projekto įgyvendinimo metu kvalifikaciją kels ne mažiau kaip 227 projekto vykdytojo
darbuotojų ir partnerių mokymo dalyvių. Jie išklausys 1091 Mokymo programos kursą. Visiems
projekto dalyviams bus išduoti kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai.
Projekto vykdytojas – Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos.
Projekto įgyvendinimo pradžia - 2006 m. kovo 6 d., numatoma projekto įgyvendinimo
pabaiga - 2008 m. birželio 1 d.
Kontaktinis asmuo – Svetlana Jerpyliova, Panevėžio rajono savivaldybės administracijos
Architektūros skyriaus vyresn. specialistė, tel. (8~45) 58 29 61.

