
„ATVIRA INŽINERINĖS PRAMONĖS LABORATORIJA“  ŠIAULIUOSE 

 

Rugsėjo 12–13 dienomis Šiauliuose pirmą kartą įsikūrė „Atvira inžinerinės pramonės laboratorija“ – 

praktinių gamtamokslinių ir inžinerinių kompetencijų tobulinimo laboratorija, siekianti prisidėti prie 

Šiaulių – inžinerinės pramonės miesto, raidos. 

Europoje inžinerinės pramonės įmonės pagamina daugiau kaip 75 proc. viso Europos Sąjungos 

eksporto produkcijos, šiai pramonei tenka 80 proc. visų Europos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės 

plėtros investicijų, o tai reiškia, kad sektoriuje, apimančiame daugiau nei 130 000 įmonių, kuriose 

dirba daugiau kaip 10 mln. žmonių ir prekybos apyvarta siekia 1,825 mlrd. Eur, reikia ir reikės naujų 

specialistų. Inžinerinė pramonė – vienas iš labiausiai išvystytų ir progresuojančių sektorių Lietuvoje, 

jis kuria šaliai reikšmingą vertę, gali pasiūlyti daug patrauklių darbo vietų, padėti jauniems žmonėms 

susikurti karjerą. 

Atsižvelgdami į ateities 

perspektyvas, dviejų dienų 

renginyje „Atvira inžinerinės 

pramonės laboratorija“ jėgas 

suvienijo verslo atstovai, savo 

srities profesionalai ir jaunimas. 

Renginių metu Šiaulių regiono 

jaunimas supažindintas su jiems 

aktualia informacija apie šiandienos 

ir ateities profesijas, specialistų 

poreikio kaitos tendencijas. 

Pirmąją renginio dieną Chaimo 

Frenkelio viloje renginio lankytojai 

turėjo galimybę apžiūrėti Šiaulių 

miesto inžinerinės pramonės įmonių gaminius, pabendrauti su studentais, kurie pristatė geriausius 

baigiamuosius darbus, išgirsti Estijos ir Vokietijos technologijų perdavimo ekspertų pranešimus apie 

mokslo ir verslo bendradarbiavimą 4-osios pramonės revoliucijos kontekste. Antroji laboratorijos 

diena  skirta praktinėms technologinių ir gamtamokslinių įgūdžių dirbtuvėms „Pagamink ir išbandyk“.  



Abi dienas interaktyviuose infomobiliuose lankytojai 

galėjo išbandyti pažangią įrangą: 3D spausdintuvus, 

staklių valdymo ir gamybos ciklo simuliacines 

programas, žmogaus fiziologinių savybių testavimo 

įrangą, mokomuosius stendus. Mobilią inžinerinės 

pramonės laboratoriją išbandė ir Lietuvos 

inžinerinės pramonės asociacijos prezidentas 

Gintautas Kvietkauskas, ir Ūkio ministras Mindaugas 

Sinkevičius. LINPRA prezidento teigimu: 

„Infomobilis – vienas iš patraukliausių LINPRA 

projektų, skirtų jaunimui, tėvams, ir mokytojams 

pažinti inžinerinę pramonę bei jos įmones ir ateityje 

save ten realizuoti“. 

 

Per dvi dienas infomobilį aplankė net 1090 lankytojų! Džiaugiamės dalyvavę inžinerinei pramonei 

skirtoje šventėje, subūrusioje jaunimą, verslo, švietimo ir valdžios atstovus. Dėkojame šio prasmingo 

renginio organizatoriams - Šiaulių valstybinei kolegijai, projekto partneriams - Lietuvos inžinerinės 

pramonės asociacijai, Šiaulių pramonininkų asociacijai, Šiaulių universitetui ir Šiaulių profesinio rengimo 

centrui. 

Parengta, remiantis Šiaulių pramonininkų asociacijos tinklapio informacija 

Nuotraukos LINPRA prezidento G. Kvietkausko  

http://www.infomobilis.lt/

