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Donatas Krikščiukaitis gimė 1927 m. gegužės 11 d. Kaltinėnų miestelyje, Šilalės rajone.
“Studijavau Kauno Aukštesniojoje technikos mokykloje, ruošusioje elektrotechnikus.
Mokyklai labai trūko dėstytojų, nes dalis pagrindinių specialybės dėstytojų karo audros buvo
nublokšti iš Lietuvos. Į pagalbą ruošti taip reikalingus elektrotechnikus, nepaisydami didelio
užimtumo, atėjo gamybininkai inžinieriai: Juozas Linkaitis, Mykolas Staškevičius, Eugenijus
Sipavičius ir Kauno Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojai Jurgis Zdanys, Jurgis Kaunas, Nikalojus
Milenskis, Larisa Rašauskienė, Jų dėka 1945 m. mes tapome elektrotechnikais”,- prisimena mokyklos
absolventas Donatas Kriščiukaitis.
“Kauno aukštesniosios technikos mokyklos, vėliau Kauno politechnikumo absolventai, tik
baigę mokslus, savo pirmuosius darbus energetikos srityje pradėjo atstatomoje Petrašiūnų elektrinėje
ir Kauno elektros tinkluose. Tarp jų buvo vėliau žymiausiais Lietuvos energetikais tapę Justinas
Nekrašas, Pranas Noreika, Algirdas Stumbras ir visą savo gyvenimą paskyrusieji energetikai –
Serafinas Andriušis, Stasys Bilys, Juozas Bražukas, Viktoras Butvilas, Vytautas Damijonaitis,
Algimantas Kvietka, Vladas Kučinskas, Vytenis Leonas, Vladas Lukoševičius, Jonas Randakevičius,
Kostas Riekumas, Juozas Rymeikis, Klemensas Sadauskas, Eduardas Stankus, Simonas Šimkūnas ir
daugelis kitų. Dauguma jų, jau dirbdami, toliau studijavo Kauno universitete. Baigę mokslus jie dirbo
ne tik Petrašiūnų elektrinėje, bet ir kitų miestų elektrinėse bei elektros tinkluose. Taip Petrašiūnų
elektrinė kartu su Kauno aukštesniąja technikos mokykla (dabar Kauno technikos kolegija) ir Kauno
universitetu tapo pagrindine Lietuvos energetikos specialistų ruošėja”, - pasakoja Donatas
Kriščiukaitis.
1945 m. Donatas Kriščiukaitis baigė Kauno aukštesniąją technikos mokyklą ir pradėjo dirbti
Petrašiūnų elektrinėje budėtoju valdymo pulte. Dirbdamas studijavo Kauno universitete. 1951 m.
baigė Kauno politechnikos institutą ir įgijo elektros tinklų ir sistemų inžinieriaus kvalifikaciją. 1951 –
1957 m. dirbo elektromontavimo darbų vykdytoju Petrašiūnų, Rėkyvos ir Klaipėdos elektrinėse,
1957 – 1963 m. Valstybiniame moksliniame technikos ir Valstybiniame mokslinių tyrimo darbų
koordinavimo komitetuose vyriausiuoju specialistu elektros tinklų ir energetinės sistemos plėtros
klausimais, buvo Nuolatinės energetikos ugdymo komisijos narys. 1963 – 1992 m. Donatas
Kriščiukaitis dirbo Lietuvos elektros tinklų projektavimo institute energetinių sistemų projektavimo
sektoriaus vadovu, vyriausiuoju specialistu, dalyvavo sudarant Lietuvos ir atskirų miestų elektros
tinklų plėtros schemas.
1968 – 1972 m. Donatas Kriščiukaitis skaitė paskaitas Kauno politechnikos institute, dalyvavo
Lietuvos energetikos mokslinės techninės draugijos veikloje, parašė daugiau kaip 30 mokslinių
straipsnių, dalyvavo Kauno klubo “Elektra” veikloje.
Kauno technikos kolegija didžiuojasi absolventu Donatu Kriščiukaičiu, kurio visas gyvenimas
paskirtas Lietuvos energetikai.
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