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Iš kur sužinojote apie mokyklą?
“Tuometis Kauno politechnikumas buvo vienas iš žinomiausių technikumų ne tik Kauno
apskrityje, bet visoje Lietuvoje. Gyvenau ir užaugau šalia šios mokymo įstaigos.”
Kas paskatino pasirinkti šią mokyklą?
“Visuomet domino radiotechnika ir visa, kas susiję su elektronika. Be to Kaune buvo didelė
radijo gamykla „Banga“ kurioje dirbau, kol ją uždarė.”
Ar norėjote įsigyti bet kurią techniko, ar, būtent, tik šią specialybę?
“Norėjau įgyti būtent radiotechniko specialybę ir tikslingai ją rinkausi.”
Kokius įspūdžius Jums paliko to meto mokykla?
“Studijas pasirinkau iš karto baigęs vidurinę mokyklą, mokykla turėjo puikią reputaciją, todėl
mokytis joje buvo garbinga. Dėstytojai buvo puikūs savo srities žinovai ir geri pedagogai.”
Kokius dėstytojus Jūs geriausiai prisimenate, už ką juos vertinate?
“Buvo daug puikių dėstytojų, gal labiausiai įsiminė ir patiko A. Statkevičiaus, P. Rimkaus ir
L. Mickūnienės paskaitos. Jie buvo puikūs pedagogai.”
Kuo Jums šios studijos buvo naudingos?
“Šios studijos buvo pradinis startas naujiems mokslo siekiams. Mokykloje gavau pradinių
žinių, kurias pritaikiau dirbant gamyboje ir remontuojant bei konstruojant elektronikos techniką.”
Įsimintiniausias įvykis ar momentas iš studijų laikų.
“Kadangi mokiausi tuo laiku, kai Lietuva pradėjo siekti nepriklausomybės, susikūrė Sąjūdis,
tai per visas politinės ekonomikos paskaitas aptarinėdavome Lietuvos ekonominę ir politinę padėtį,
todėl ekonomikos nelabai ir mokėmės. Tada man tai buvo labai neįprasta, kad taip atvirai visi
pradėjo kalbėti apie tai, apie ką anksčiau nedrįso viešai net užsiminti. Tokie pokalbiai su gupiokais ir
dėstytojais (aš mokiausi vakariniame skyriuje, kur visi buvo už mane gerokai vyresni) leido išlaisvėti
pokalbiuose ir suprasti kas darosi Lietuvoje.”
Kokie buvo pirmi jūsų žingsniai profesiniame kelyje?
“Baigęs KP, dirbau radijo gamykloje „Banga“, tačiau jai bankrutavus, vėl grįžau į kolegiją
(tuomet Kauno aukštesnioji technikos mokykla), tik jau ne kaip studentas, bet kaip energetikos
skyriaus laborantas.
Kaip kėlėte savo kvalifikaciją?
“1998 metais įstojau į Kauno technologijos universitetą, Elektrotechnikos ir automatikos
fakultetą. 2003 m. įgijau Automatikos ir valdymo specialybės automatikos bakalauro laipsnį, 2005 m.
įgijau Valdymo inžinerijos magistro laipsnį.”
Kiek metų ir kokiose pareigose dirbate šioje institucijoje?
“Kolegijoje dirbu nuo 1995 m. Pradėjau dirbti laborantu, vėliau asistentu, iki šiol dirbu
lektoriumi, esu Kauno technikos kolegijos tarybos ir akademinės tarybos narys.”

Kaip jūsų nuomone pasikeitė mokykla, jos studentai bei dėstytojai nuo jūsų studijų laikų?
“Mokykla tapo modernesnė, atviresnė visuomenei, pastaraisiais metais labai atsinaujino,
išgražėjo. Studentai išliko tokie pat, gal tapo kiek aktyvesniais akademinės bendruomenės nariais,
pilni idėjų ir planų. Dėstytojų kolektyvas neišvengiamai atjaunėjo.”
Ką norėtumėte palinkėti šių dienų Kauno technikos kolegijos studentams ir bendruomenei?
“Kolegijai palinkėčiau tikslų įgyvendinimo, naujos inžinierių kartos išugdymo, akademinei
bendruomenei - sėkmės ir bendradarbiavimo.’
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