VALECKAS EDVINAS
Inžinierius, Konstravimo skyriaus vadovas
Kauno aukštesniosios technikos mokyklos,
Programinių staklių ir robotų gamybos
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1.Iš kur sužinojote apie mokyklą?
Apie Aukštesniąją technikos mokyklą sužinojau iš tėvų.
2.Kas paskatino pasirinkti šią mokyklą?
Visada sekėsi tikslieji mokslai ir traukė technika.
3.Ar norėjote įsigyti bet kurią inžinieriaus (techniko), ar, būtent, tik šią specialybę?
Jei gerai pamenu ši specialybė buvo naujai atsiradusi ir buvome pirmieji į ją įstojusieji.
Sudomino specialybės pavadinimas.
4.Kokius įspūdžius Jums paliko mokykla?
Tik teigiamus.
5.Kokius dėstytojus Jūs geriausiai prisimenate, už ką juos vertinate?
Labiausiai pamenu braižybos dėstytoją, ji buvo ir mūsų grupės auklėtoja. Braižybos kursas
buvo sudėtingas, bet labai įdomus. Sudėtingas dėl gudrių užduočių ir detalių, kurias tekdavo
braižyti. Pamenu reikėjo padaryti detalės eskizą su pjūviais. Detalė buvo sudėtinga, su begale
skylučių ir kanalų jas jungiančių. Paėmus detalę į rankas buvo visiškai neaišku kaip reikės
padaryti pjūvį, kur eina visi tie kanalai detalės viduje. Teko pasitelkti išmonę ir pasinaudoti
kokteilio šiaudeliu – kiši į detalę per vieną skylę ir žiūri kurioje pusėje jo galas išlenda. Po
braižybos kurso nebebuvo nesuprantamų brėžinių.
6.Kuo Jums šios studijos buvo naudingos?
Baigus studijas įgijau pagrindinį inžinerinių žinių bagažą. Universitete šias beliko tik
užtvirtinti.
7.Įsimintiniausias įvykis ar momentas iš studijų laikų.
Laikiau staklių egzaminą. Išlaikiau gerai – įvertinimas 4 (penkiabalėje sistemoje). Po kelių
dienų, laukiant kito egzamino, priėjo praeito egzamino dėstytojas ir paprašė įskaitų knygelės.
Nustebęs paklausiau kam? Dėstytojo atsakymas mane dar labiau nustebino – „tu geriausiai
atsakinėjai iš visų“. Paėmė knygelę ir mano 4-tą ištaisė į penketą.
8.Kokie buvo pirmi Jūsų žingsniai profesiniame kelyje?
Pirmasis darbas buvo konstruktoriaus pareigos Panevėžio „Ekrano“ gamykloje.
9.Kaip kėlėte savo kvalifikaciją (studijavote ir baigėte aukštąją mokyklą (universitetą), kada,
kokią specialybę)?
Po KTK baigimo (tuo metu tai buvo Kauno aukštesnioji technikos mokykla) įstojau į Kauno
technikos universitetą. Ten baigiau bakalauro ir magistro studijas, mechanikos inžinerijos
specializaciją.

10.Kiek metų ir kokiose pareigose dirbate šiuo metu?
Po universiteto baigimo pradėjau dirbti inžinieriumi konstruktoriumi. Niekada nuo šios
specialybės ir nenutolau. Nuo 2009 m. dirbu konstravimo skyriaus vadovu.
11.Ką norėtumėte palinkėti šių dienų Kauno technikos kolegijos studentams ir bendruomenei?
Kantrybės ir suvokimo, kad gyvenime viskas, ko moko KTK dėstytojai, tikrai pravers, kad ir
kaip tai atrodytų nereikalinga.
Iš Kauno technikos kolegijos muziejaus archyvų

