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Bendrovės nuotrauka

Aldas Rusevičius yra Kauno politechnikumo Autokelių tiesimo ir eksploatavimo
specialybės 1986 m. absolventas. 1988 – 1995 m. studijavo Vilniaus Gedimino technikos
unuversitete Statybos inžineriją ir įgijo statybos inžinieriaus kvalifikaciją. 2001 m. A. Rusevičiui
Vilniaus Gedimino universitete buvo suteiktas Statybos inžinerijos magistro laipsnis.
Aldo Rusevičiaus darbo patirtis: Kauno kelių statybos valdybos Nr. 10 techninis
direktorius (1986 – 1998 m.), AB “Kauno tiltai” technikos direktorius (1998 – 2009 m.), AB
“Kauno tiltai” generalinio direktoriaus pavaduotojas (2009 – 2015 m.). 2015 m. birželio 2 d.
Aldas Rusevičius paskirtas AB “Kauno tiltai” generaliniu direktoriumi.
Transporto statybos infrastruktūros sektoriuje Aldas Rusevičius dirba daugiau kaip 25
metus. Jam einant bendrovės „Kauno tiltai“ techninio direktoriaus pareigas buvo įgyvendinti
svarbūs ne tik bendrovei, bet ir visai šaliai transporto infrastruktūros statybos projektai: Jakų
žiedo statyba, Kauno miesto vakarinio aplinkkelio tiesimas, Vilniaus Lazdynų tilto
rekonstrukcija, Kauno geležinkelio tunelio renovacija ir daugelis kitų projektų. Jo iniciatyva
bendrovės įgyvendinamuose kelių ir tiltų statybos objektuose tiek Lietuvoje, tiek Lenkijoje
pradėti taikyti nauji ir pažangūs statybų metodai, leidžiantys darbus atlikti kokybiškiau ir
efektyviau.
Aldas Rusevičius yra Kauno technikos kolegijos “Kelių inžinerijos” studijų programos
baigiamųjų darbų gynimų komisijos pirmininkas. AB “Kauno tiltai” kasmet skiria ne mažiau
kaip po 290 € KTK studentams transporto į statomus objektus ir Kelių muziejų išlaidoms, remia
įranga studijoms, nuolat priima studentus į praktikas, dalinasi patirtimi paskaitų, praktinių
užsiėmimų, seminarų, konferencijų metu.
AB „Kauno tiltai” yra didžiausia transporto infrastruktūros statybos bendrovė Baltijos
šalyse, veikianti tiltų, kelių, geležinkelių, oro ir vandens uostų statybos srityse. Bendrovė
įgyvendina didelio masto, techniškai sudėtingus transporto infrastruktūros statybos projektus
Lietuvoje, Latvijoje ir Skandinavijos šalyse. Bendrovė yra Lenkijos geležinkelių ir kelių
infrastruktūros statybos įmonių grupės „Trakcja-PRKiI“ bei vienos didžiausių, esančių tarp
TOP 50, Europos statybos bendrovių „Comsa Emte“ grupės dalis.
Įmonėje iš beveik 800 darbuotojų 70 % dirbančiųjų yra įvairių kartų Kauno technikos

kolegijos absolventai. Tai yra analogų Lietuvoje neturintis atvejis, geriausiai atspindintis verslo
ir mokslo partnerystės rezultatą absolventų kontekste bei šios partnerystės palaikymą ir plėtotę.
2015 m., Kauno technikos kolegijos 95 – ojo jubiliejaus proga, KTK direktorius Nerijus
Varnas, įvertindamas kolegijos rėmėjų ir bendruomenės narių indėlį į institucijos strateginių
siekių įgyvendinimą, už reikšmingą indėlį realizuojant kolegijos tikslus Aldą Rusevičių
apdovanojo kolegijos mecenato Garbės ženklu.

Aldas Rusevičius Kauno technikos kolegijoje, baigiamųjų darbų gynime. 2015 m.
Iš Kauno technikos kolegijos muziejaus archyvų

