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Kazimieras Simonaitis yra kilęs iš Suvalkijos – Marijampolės apskrities, Brastos kaimo.
K. Simonaitis – 1928 m. Aukštesniosios technikos mokyklos Mechanikos specialybės
absolventas.
Per 1925 – 1929 m. laikotarpį, Karmelitų (dabar Karaliaus Mindaugo prospektas) ir
Kalėjimo gatvių kampe pastatytos Aukštesniosios technikos mokyklos (ATM) praktinio mokymo
dirbtuvės su patalpomis metalų apdirbimo darbams, kalve su metalų lydymo krosnimi, 25 kW galios
elektros stotele, stalių dirbtuve ir atskiromis patalpomis elektros mašinų, elektrometrinėms bei
silpnųjų srovių laboratorijoms.
Pirmasis šių dirbtuvių vedėjas buvo
Jonas Andriūnas, vadovavęs nuo 1925 iki 1936
m.
Elektros
stotelė,
naudojama
laboratorinių darbų atlikimui, karo metais,
sugriovus miesto elektrines, teikė apšvietimą
mokyklai, pagelbėdavo ir netoliese esančiai
duonos kepyklai.
Dirbtuvėse,
greta
programinių
praktikos darbų, gamino ir būtiniausias
mokymo priemones laboratorijoms bei
mokymo kabinetams – pvz.: pastatų
konstrukcijų, braižybos bei piešimo darbams
medinius modelius, o laisvalaikiu - net
kūrybinius darbus: aviacijos sporto būrelio
nariai konstravo
ir statė sklandytuvus.
Elektrometrijos laboratorijoje, sutarus
su Matų ir saikų inspekcija, vadovaujami V.
Petraičio, moksleiviai keletą metų atlikinėjo
1923/ 1924 m. m. ATM mokiniai
elektros skaitiklių patikros paslaugas miesto
bendrabutyje. Pirmas iš kairės K. Simonaitis
gyventojams.

Šiomis paslaugomis buvo uždirbamos
papildomos lėšos laboratorijų įrangai ir šiek
tiek moksleivių asmeninėms pajamoms.
1933 – 1935 m. Kauno pašto
viršininko, buvusio ATM dėstytojo P.
Stanaičio dėka, telesusisiekimo specialybės
praktikos darbams perduota ir sumontuota
ATM vidaus ryšio naudota 16 – os abonentų
(taškų) automatinė telefono stotelė. Tuo laiku
tai buvo naujiena, kurią ATM moksleiviai
naudojo praktikos darbuose.
Nors karo metais dirbtuvės buvo labai
suniokotos, vėliau dėstytojų ir praktikos
mokymo meistrų pastangomis atstatytos. Iki
1962 m. šiose patalpose buvo praktinio
mokymo bazė.
Po privalomos tarnybos Lietuvos
kariuomenėje ir darbo Amatų mokykloje,
Kazimieras Simonaitis 1937 m. pradėjo
vadovauti Aukštesniosios technikos mokyklos
praktinio mokymo dirbtuvėms. Ši veikla truko
iki 1951 m.
Tuo laikotarpiu buvo statomas naujas
Aukštesniosios technikos mokyklos mokymo
rūmų pastatas. K. Simonaitis savo žiniomis ir
konkrečiu darbu daug prisidėjo, kad rūmų
šildymo sistema veiktų patikimai.
Įgijus didelę patirtį ir autoritetą
moksleivių praktinio darbo mokymo srityje,
1943 m. K. Simonaičiui suteiktas inžinieriaus

Absolventai I. Pacevičius ir ATM mokymo
dirbtuvių vedėjas Kazimieras Simonaitis 1990 m.
jubiliejinėje mokyklos šventėje

vardas ir galimybė dėstyti teorinius mechanikos specialybės dalykus.
Dar būdamas ATM moksleivis, K. Simonaitis aktyviai dalyvavo Lietuvos šaulių
organizacijos veikloje, vėliau buvo šaulių būrio vadovu, todėl, kaip nepatikimas tuometinei
santvarkai 1951 m. pedagoginio darbo turėjo atsisakyti.
K. Simonaitis sukaupė ir išsaugojo daug vertingos informacijos apie ATM veiklą.
Kazimieras Simonaitis – didelės meilės savo mokyklai, savai profesijai ir tėvynei Lietuvai
pavyzdys.
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