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U
žsiauginti būsimų profesionalų 
yra vienas iš pagrindinių verty-
binių JAV programavimo įmonės 

„Devbridge Group“ tikslų. Tarptautinė 
įmonė kasmet organizuoja nemokamas 
„Sourcery“ akademijos programas in-
formacinių technologijų specialybių 
studentams, būsimiems programuo-
tojams ir testuotojams. Prieš kelerius 
metus Lietuvoje įkurta nemokama kū-
rybinių technologijų ir programavimo 
pagrindų „Sourcery For Kids“ akade-
mija, skirta 7–12 metų vaikams.

„Globalios tendencijos rinkoje dik-
tuoja ir verslo investicijas į būsimus 
darbuotojus. Investuojame tiek į nefor-
malųjį vaikų ugdymą, tiek į studentus, 
tiek ir į savo specialybę norinčius keisti 
suaugusius žmones. Įmonės darbuoto-
jai kuria sudėtingus programinės įran-
gos sprendimus JAV rinkai, tad mūsų 
komandų branduolius sudaro patir-
ties turintys aukščiausio lygio progra-
muotojai, kurių paklausa rinkoje kas-
dien auga. Didžiausia konkurencija ir 
vyksta dėl šių specialistų“, – įsitikinęs 
„Devbridge Group“ viceprezidentas ir 
Lietuvos padalinių vadovas Viktoras 
Gurgždys.

Vadovo teigimu, noras surasti talen-
tingų, motyvuotų ir itin gabių darbuo-
tojų pirmiausia skatina atsigręžti į save 
ir įvertinti, kokią darbdavio vertę kuria 
organizacija. 

Nemokama programavimo 
akademija Lietuvoje augiNa 
jauNųjų profesioNaLų kartą

„Sourcery For Kids“ – privati investi-
cija, kuria siekiama, kad technologinis 
raštingumas būtų kuo plačiau priei-
namas visiems Lietuvos vaikams nuo 
pat mažų dienų. Akademija užtikrina 
prasmingą užimtumą šimtams šalies 
vaikų ir siekia spręsti IT specialistų 
trūkumo problemą. Vienas šios inicia-
tyvos tikslų – per 10 metų Lietuvoje de-
šimteriopai padidinti studijuojančiųjų 
šios srities mokslus skaičių. Akademija 
suteikia galimybę auginti darbuotojų 

kompetencijas ir organizacijos viduje, 
į veiklas noriai įsitraukę įmonės dar-
buotojai tampa mentoriais“, – sako V. 
Gurgždys.

gavo svajonių darbą

Prieš kelerius metus sėkmingai įveikęs 
atranką į „Sourcery“ akademiją pa-
sisemti naujų žinių atėjo tuomet dar 
Kauno technologijos universiteto Pro-
gramų sistemos antrakursis Ignas Pa-
plauskas. Šiandien jis teigia, kad patir-
tis suteikė ne tik reikalingų profesinių 
įgūdžių, bet ir praplėtė akiratį ir atvėrė 
duris į trokštamą naują karjeros etapą 
– tapti tarptautinės įmonės „Devbridge 
Group“ programuotoju. 

„Man akademija pirmiausia yra 
vieta, kurioje labai daug išmokau. Tai 
neišvengiamai praplėtė pasaulėžiūrą, 
supažindino su pavyzdžiu, kaip orga-
nizuotai dirba komanda. Sėkmingai 
užbaigęs šią „Sourcery For Developers“ 
akademiją įsidarbinau „Devbridge“, 
o tai buvo vienas tuo metu didžiausių 
mano karjeros tikslų. Darbas profesi-
onalioje kompanijoje padarė didžiulę 
įtaką ne tik mano asmeniniam gyve-

nimui, bet ir atvėrė didesnes karjeros 
perspektyvas“, – patirtimi dalijosi 
akademijos alumnas. 

I. Paplauskas įsitikinęs, kad rasti 
reikalingos medžiagos internete ir 
pradėti mokytis programuoti yra ga-
nėtinai paprasta, tačiau veikla akade-
mijoje suteikia ne tik trūkstamų spe-
cifinių žinių, reikalingų kasdieniame 
darbe, bet ir supažindina su organiza-
cijos kultūra ir, svarbiausia, paruošia 
darbui komandoje. 

atvėrė keliUs į karjerą

Prieš trejus metus prie „Devbridge“ 
komandos kaip jaunesnysis progra-
muotojas prisijungęs Ignas vos dau-
giau nei po metų buvo paaukštintas 
iki programuotojo, o dar po pusantrų 
tapo komandos vadovu. Šiuo metu jis 
su kolegomis analizuoja vidinių įmo-
nės projektų bei produktų vystymą ir 
stengiasi užtikrinti įmonės pranašu-
mą rinkoje, kuriant efektyvius pro-
graminės įrangos sprendimus. 

„Kadangi mūsų komandos kuria-
mi produktai dažniausiai yra skirti 
naudoti „Devbridge“ įmonės viduje, 
praleidžiu nemažai laiko bendrau-
damas su kolegomis, aiškindamasis, 
koks funkcionalumas gali pagerinti 
jų darbą. Ši veikla man arčiausiai šir-
dies, kadangi turiu progą pamatyti, 
kiek daug skirtingų nuostabių žmonių 
dirba šioje kompanijoje, iš jų pasimo-
kyti“, – džiaugėsi jaunuolis.

I. Paplauskas taip pat savo žinio-
mis noriai dalijasi su kelią „Sourcery“ 
akademijoje dar tik besiskinančiais 
dalyviais ir prisimena, kad sėkmingai 
baigti akademiją jam pačiam padėjo 
kryptingas darbas, ambicingi tikslai 
ir itin didelis noras sparčiai mokytis.

„Šios savybės išliko aktualios per 
visus trejus darbo metus. Prisidėju-
sios papildomos lektoriaus atsako-
mybės paskatino tobulinti viešojo 
kalbėjimo įgūdžius, mokytis įkvėp-
ti ir palaikyti studentus ir, žinoma, 

 „Devbridge Group“ – JAV programavimo 
paslaugų įmonė, kurios centrinė 
būstinė yra Čikagoje. Tarptautinę 
įmonės komandą sudaro daugiau nei 
420 darbuotojų, įsikūrusių Čikagos, 
Toronto, Londono, Kauno ir Vilniaus 
padaliniuose. Įmonės klientai – tokios 
„Fortune 1000“ sąrašo įmonės, 
pasaulinės finansų, paslaugų ir gamybos 
sektorių kompanijos, kaip „Grainger“, 
„CIBC“, „Morningstar“, „Fitch“, „Encore“, 
„Louis Dreyfus“, „John Deere“ ir kitos. 
Lietuvoje „Devbridge Group“ aktyviai 
investuoja į IT švietimą – įkūrė tris 
skirtingas nemokamas „Sourcery“ 
akademijas jauniesiems IT talentams 
(programuotojams, testuotojams, Front-
End) ir akademiją 7–12 m. vaikams.

D a l i a  P e t u š k i e n ė

Darbo rinkos 
analitikai vieningai 
sutaria – IT sektorius 
ir toliau išliks vienas 
konkurencingiausių 
Lietuvoje, o 
programuotojų poreikis 
sparčiai augs. Vis dėlto 
padidėjęs augimo tempas 
šioje industrijoje verčia 
galvoti, kaip užsitikrinti 
reikiamą specialistų 
poreikį jau netolimoje 
ateityje.

rengti tokį paskaitų turinį, kad jis 
būtų suprantamas ir naudingas. Bū-
tent mentoriaudamas akademijoje 
išsikėliau tikslą vieną dieną vadovau-
ti komandai, norėjau įgyti patirties 
ir įrodyti sau, kad tokia veikla man 
tikrai patiktų. Abu vaidmenys aka-
demijoje pagilino ir užtvirtino mano 
žinias šiose srityse, taip pat svariai 
prisidėjo prie mano kelio į komandos 
vadovus. Akademijoje įgyti profesi-
niai įgūdžiai, vertybinės nuostatos, 
komandinio darbo patirtis šiandien 

laugų bendrovė „Devbridge Group“ 
2017 metais tapo metų investuotoja. 
„Investuotojų forumo“ apdovanoji-
muose įmonė apdovanota už inves-
ticijas į jaunųjų IT specialistų ugdy-
mą. Per 2017 m. sukūrusi 200 naujų 
darbo vietų, bendrovė „Investuoto-
jų forumo“ pripažinimo sulaukė ir 
už tarptautinę plėtrą. Šiais metais 
šiuose apdovanojimuose „Devbridge 
Group“ pretenduoja į Atsakingos 
įmonės kategorijos titulą.

Bendrovės įgyvendinamos nemo-
kamos ugdymo programos IT ben-
druomenei šiemet sulaukė ir presti-
žinio Lietuvos Respublikos Preziden-
tės Dalios Grybauskaitės įvertinimo 
– Vasario 16-ąją ji įteikė valstybinį 
apdovanojimą ir už nuopelnus Lietu-
vai apdovanojo vienintelės Lietuvoje 
nemokamos kūrybinių technologijų 
akademijos „Sourcery for Kids“ ini-
ciatorių V. Gurgždį. 

Atsiimdamas valstybinį apdova-
nojimą, iniciatyvos autorius džiau-
gėsi, kad akademija kuria didžiulę 
pridėtinę vertę Lietuvoje. Pokyčius 
įkvepiančios verslo iniciatyvos – 
motyvuojantis pavyzdys, rodantis 
ne tik pilietiškumo, bet ir organiza-
cijos socialinę atsakomybę. 

„Šiandienos karta šneka techno-
logijų kalba, tad siekiame vaikams 
parodyti kūrybiškesnę technologijų 
vartojimo kryptį, skatinančią „ekra-
no laiką“ panaudoti ne tik žaidi-
mams. Norime išsklaidyti ir nusisto-
vėjusius mitus, esą programavimas 
yra labai sudėtingas ar tik berniukų 
reikalas – „Sourcery for Kids“ yra 
atviras visiems smalsiems vaikams. 
Iniciatyva ir toliau sieksime atkreip-
ti dėmesį ir paskatinti švietimo ins-
titucijas programavimo vaikus mo-
kyti jau pradinėse klasėse. Techno-
loginis raštingumas yra persmelkęs 
visas sritis ir ateityje išliks bet kurios 
perspektyvios profesijos sėkmės pa-
grindu“, – vardijo pašnekovas.  

„Devbridge Group“ viceprezidentas ir Lietuvos 
padalinių vadovas Viktoras Gurgždys

„Devbridge Group“ programuotojas, komandos 
vadovas Ignas Paplauskas

itin aktualūs ir artimi šiuolaikinei IT 
sektoriaus darbo aplinkai“, – apiben-
drina pašnekovas. 

įvertinti prestižiniais 
apdovanojimais

Čikagoje prieš daugiau nei dešimtme-
tį lietuvių įkurta programavimo pas-
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