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“Pasirinkti šią mokyklą mane paskatino tėvai. Domėjausi specialybe, susijusia su automobiliais.
1986 m. įstojau į Kauno aukštesniosios technikos mokyklos Kelių statybos mašinų (KSM) specialybę.
Studijas baigiau 1990 m. “
Kokius įspūdžius Jums paliko mokykla?
“Labai geri prisiminimai, puikūs įspūdžiai.“
Kokius dėstytojus Jūs geriausiai prisimenate, už ką juos vertinate?
“Puikiai prisimenu auklėtoją Juditą Satkūnienę, ir dabar su ja kartais bendraujame. Taip pat
prisimenu ir kitus dėstytojus, kaip a.a. Feliksą Šlinkšą, Juozą Žemaitį, Laimutę Giedraitienę bei kitus.
Kai kurių pavardžių jau nepamenu, bet jų veidus ir dabar matau prisiminimuose. Vertinu juos už
atsidavimą mums ir norą perteikti kuo daugiau žinių.”
Kuo Jums šios studijos buvo naudingos?
“Įgijau inžinieriaus automobilininko kvalifikaciją, kas man padėjo studijuoti toliau ir paklojo
pamatus šiandieniniam mano darbui bei gyvenimui.”
Įsimintiniausias įvykis ar momentas iš studijų laikų.
“Kažkodėl geriausiai prisimenu rudenines išvykas žemės ūkio darbams. Tai padėjo geriau pažinti
bendrakursius ir su jais susidraugauti.”
Kokie buvo pirmi Jūsų žingsniai profesiniame kelyje?
“Baigęs Kauno aukštesniąją technikos mokyklą įstojau į Lietuvos Žemės ūkio akademiją (dabar
Aleksandro Stulginskio universitetas). Baigęs Akademiją iš karto pradėjau darbuotis įmonėje, kuri
atliko sunkvežimių remontą ir techninį aptarnavimą. Buvau serviso vadovas.”
Kaip kėlėte savo kvalifikaciją (studijavote ir baigėte aukštąją mokyklą (universitetą), kada, kokią
specialybę)?
“1990 – 1994 metais studijavau LŽŪA, Mechanizacijos fakultete, įgijau diplomuoto inžinieriaus
kvalifikaciją. Vėliau, 2006-2007 metais studijavau KTU Ekonomikos ir Vadybos fakultete, įgijau
magistro laipsnį.”
Kiek metų ir kokiose pareigose dirbate šiuo metu?
“Šiuo metu jau 7 metus dirbu UAB Adampolis, pardavimų vadovo pareigose.”

Ką norėtumėte palinkėti šių dienų Kauno technikos kolegijos studentams ir bendruomenei?
“Studentams noriu palinkėti kuo daugiau gilintis ir pasisemti savo specialybės žinių, nes tik
taip galės pasiekti savo gyvenime užsibrėžtus tikslus. KTK bendruomenei linkiu tapti solidžia mokymo
įstaiga ir ugdyti šiuolaikiškus, išsilavinusius specialistus.”
1990 m. laidos KSM (Kelių statybos mašinos) grupės absolventas Audrius Lukošius jau
daugelį metų dalyvauja Kauno technikos kolegijos Transporto ir mechanikos inžinerijos krypčių
studijų programų departamento Automobilių techninio eksploatavimo Kvalifikavimo komisijos darbe
ir įneša didelį indėlį į specialistų ruošimą.
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