EDVARDAS JACKEVIČIUS
Inžinierius
Kauno aukštesniosios technikos mokyklos
Susisiekimo specialybės absolventas
(studijas baigė 1936 m.)

Edvardas Jackevičius gimė 1913 m. spalio 6 d. Rygoje. 1914 m., priartėjus Pirmojo
pasaulinio karo frontui, šeima kartu su kitais pabėgėliais traukiniu išvyko į Samarkandą
(Uzbekistanas). Vėliau persikėlė į Nižnij Novgorodą (Rusija). Šiame mieste Jackevičiai
praleido badmetį ir visus revoliucijos baisumus. 1921 m. šeima grįžo į Lietuvą ir apsigyveno
Anykščiuose.
Tarpukariu E. Jackevičius persikėlė į Kauną, Susisiekimo specialybės mokėsi Kauno
aukštesniojoje technikos mokykloje. Teisę vadintis kelininku jis gavo dar 1936-aisiais, kai
baigė Kauno aukštesniąją technikos mokyklą ir įgijo statybos inžinieriaus kvalifikaciją. Tais
pačiais metais jis jau paskiriamas Žemaičių plento tiesybos darbų techninės priežiūros
inžinieriumi.
Atitarnavęs Lietuvos kariuomenės Kauno inžinerijos batalione, 1938 m. E. Jackevičius
pradėjo dirbti Plentų valdybos Kelių tyrinėjimų skyriuje, rūpinosi keliu Kaunas-Vilnius, Kelia
buvo nutiestas tik iki Vievio, kadangi Vilniaus kraštas buvo okupuotas Lenkijos.
Prasidėjus karui, savo šeimą sukūrusį vyriškį aplinkybės atginė į žmonos Elenos
tėviškę Akmenės valsčiuje, po karo - į Anykščius, kur gyveno jo motina. Ten Edvardas
Jackevičius buvo ir Komunalinio ūkio skyriaus vyr. inžinieriumi, ir Statybos ir remonto
kontoros viršininku, vėliau - vyr. inžinieriumi.
1957 metais Edvardas Jackevičius persikėlė į Klaipėdą ir pradėjo dirbti darbų vadovu
ir darbų priežiūros vykdytoju tuometinėse uostamiesčio įmonėse. Išėjęs į pensiją dirbo dar 14
metų. Inžinieriaus karjerą baigė 1987 metais.
„Jis buvo tarsi pilkasis kelininkų kardinolas. Nors kelių sektoriuje dirbo daugiau nei
trisdešimt metų, nebuvo šio sektoriaus žvaigždė, bet jo indėlis į Lietuvos kelių infrastruktūrą
yra milžiniškas“, - teigia šimtamečio inžinieriaus bičiulis Antanas Klivečka.
Visuomet aktyvų gyvenimo būdą propagavęs ir vietoje nenustygęs E. Jackevičius
išmaišė didžiąją dalį tuometinės Tarybų Sąjungos. Vienas didžiausių ir įsimintiniausių
inžinieriaus kelioninių avantiūrų – kelionė po Karpatus brolio Henriko automobiliu.
Bene pagrindinis inžinieriaus pomėgis – muzika. Bičiuliai mena istorijas, kaip tėvas
nupirko Edvardui smuiką, o šis gabus jaunuolis pats itin greitai išmoko juo griežti. Vėliau, po
antrojo pasaulinio karo, savo vaikams nupirko pianiną, tačiau šiems nepanorus išmokti juo
skambinti, prie klavišų sėdo pats. Savarankiškai išmoko skambinti ir džiuginti svečius muzikos
garsais. Muzikai gabus inžinierius per gyvenimą dainavo ne viename chore.
Kelininko ranka neužmiršo ir teptuko. Bičiulis A. Klivečka prisimena istoriją, kai
pamatęs sūnaus tapomą paveikslą, ėmė jį kritikuoti. Sūnui neatsižvelgus į tėvo kritiką, ėmė
portretus ir peizažus tapyti pats. Tuomet jam buvo 77 metai.
Guvumą ir gerą savijautą padeda išlaikyti ne tik menai, bet ir sveika gyvensena.
„Rūkyti mečiau, kai buvau dešimties. Tada dar būdami vaikai susisukome suktines iš klevo lapų
ir pabandėme parūkyti. Nepatiko ir daugiau neberūkiau“, - šmaikštauja senolis. Kiekvieną
rytą, šimto metų sulaukęs inžinierius, savo buto balkone daro 15 minučių mankštą, kurią

rekomenduoja ir kur kas jaunesniems bičiuliams.
Per ilgą gyvenimą Edvardui teko matyti didžiulę valstybės kaitą. Jis džiaugiasi, jog
likimas suteikė galimybę pamatyti svarbiausią šalies įvykį - Nepriklausomybės atkūrimą: „Tuo
laikotarpiu visi labai daug gražaus patyrėm. Ir pragyvenę skaudžius momentus sulaukėme savo
atpildo - nėra nieko gražiau, kaip Nepriklausomybės, laisvės išsikovojimas. Už šiuos dalykus
nieko nebegali gražesnio būti. Dabartiniam jaunimui mažai teko tai patirti“, - „Vakarų
ekspreso“ žurnalistams teigia ilgaamžis Kauno aukštesniosios technikos mokyklos (dabar
Kauno technikos kolegija) absolventas Edvardas Jackevičius.
KTK bendruomenė didžiuojasi absolvento Edvardo Jackevičiaus nuopelnais Lietuvai
ir šimtais kilometrų nutiestų kelių.
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