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Nuo 1953 metų, kai įstojo į Kauno politechnikumą, iki šių dienų Adakras Šeštakauskas
nenutolo nuo statybų. Joms atiduoti ilgi dešimtmečiai padėjo specialistui užsitarnauti vieno
labiausiai šiai pramonės šakai nusipelniusių asmenų vardą.
Adakras Šeštakauskas – Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino IV laipsnio ordino
kavalierius, nusipelnęs Respublikos inžinierius, pirmasis Lietuvos statybininkų asociacijos (LSA),
prezidentas.
“Jau septynmetėje mokykloje mes, vaikai, buvome įtikėję, kad reikia greičiau užsikabinti
gyvenime, įgyti specialybę. Kaimas buvo "biednas", nieko nestatė“, – prisimena A. Šeštakauskas.
Atsitiktinė pažintis su būsimu statybų inžinieriumi studentu Jonu Šalaševičiumi lėmė, kad A.
Šeštakauskas įteikė prašymą stoti į tuometinio Kauno politechnikumo statybos specialybę.
Aštuoniolikmetis statybos technikas, gavęs paskyrimą, tapo Marijampolės betono dirbinių įmonės
cecho meistru, po kelių mėnesių - viršininku. Toliau sekė tarnyba kariuomenėje, darbas Kauno
pirmojo statybos tresto 43-iojoje statybos ir montavimo valdyboje. Ten iškopė į valdybos
vyriausiuosius inžinierius, tapo Kauno antrojo statybos tresto 4-osios statybos valdybos viršininku.
Darbas Jonavos statybos treste, ypač organizuojant Azoto trąšų gamyklos karbamido komplekso
statybą, buvo tarsi tramplinas tolesniam A. Šeštakausko augimui.
1971 m. A. Šeštakauskas buvo paskirtas Kauno 1-ojo statybos tresto valdytoju, stačiusio
vadinamuosius civilinius objektus – gyvenamuosius namus, mokyklas, ligonines. A. Šeštakauskui
vadovaujant trestui, buvo pastatyti pagrindiniai projektavimo institutai, kasmet po 3 - 4 mokyklas,
per 60 tūkst. kv. m bendrojo ploto gyvenamųjų namų, kelios ligoninės, kultūros, sporto objektai.
Lietuvai tapus nepriklausoma, A. Šeštakauskas pasuko į verslą, įkūrė įmonę „Rustas“. 1993iųjų kovo pradžioje naujasis ministras pirmininkas dr. B.Lubys pakvietė statybos įmonių, kurios
dirbo už Lietuvos ribų, vadovus pasitarti, kaip plėsti statybų eksportą. Jis paragino tokias įmones
vienytis ir įkurti asociaciją. Premjeras, padaręs įžangą, atsistojo ir taręs: "Neturiu laiko, tu,
Adakrai, sėsk ir tęsk toliau", ir išėjo. Taip ir tęsiau – 20 metų. Asociacijos signatarėmis buvo 24
įmonės, o atsistatydinęs palikau per 150 narių.“ Po pusmečio asociacija tapo Lietuvos
pramonininkų konfederacijos nare. Keitėsi asociacijos tikslai, veiklos metodai, prioritetai. Ji tapo
statybininkams atstovaujančia grandimi valdžios institucijose, padėjo išsaugoti ir išplėtoti statybos
potencialą, sudaryti palankesnes sąlygas investuotojams, užmezgė tarptautinius ryšius
„A. Šeštakauskas per du dešimtmečius asociacijos vaidmenį iškėlė į valstybinį lygį“, – teigė
buvęs jos prezidiumo narys Antanas Butkus. Ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius su tuo
sutinka: „Asociacija yra puikus partneris Vyriausybei. Kai galvojame apie šalies strateginius
tikslus.“
„Buvo minučių, kai manydavau, jog ne tuo keliu einu. Dabar žinau, kad grąžinus laiką atgal
pagrindinių orientyrų nekeisčiau“, – sako A. Šeštakauskas.
Ne vienas sutiktų, kad dėmesys, pagarba žmogui taip pat priklauso A. Šeštakausko idėjų

bankui. „Tai - virš visų idėjų“, - teigė jis. Geras darbininkas, brigadininkas – jam pavyzdys,
sumanus darbų vadovas, įmonės specialistas ar šeimininkas – autoritetas. Jiems A. Šeštakauskas
teikė padėkos raštus, segė garbės statybininko ženklus, profesijos riterio ir kitus apdovanojimus. Jis
– diplomatas. Keitėsi vyriausybės, ministrai, dešinieji, kairieji ir kiti. A. Šeštakauskas visiems
pritaikė savo raktą. Teikė siūlymus, aiškino, reikalavo. Subtilus. Dabartinis Lietuvos statybininkų
asociacijos prezidentas D.Gedvilas pagarbiai atsiliepia apie savo pirmtaką: „Jeigu Lietuvos
visuomenėje yra lyderiai, tai A. Šeštakauskas tikrai tas žmogus, kuris statybų sektoriui daug metų
buvo flagmanas, asmenybė – savo srities lyderis. Smalsumas, nuolatinis domėjimasis statybų
inovacijomis, darbštumas, pagarba statybininkams, inžinieriams, kompetencija statybų teisinės
informacijos duomenų bazėje išskyrė A. Šeštakauską iš kitų statybos vadovų. Tokį A. Šeštakauską
pažinau, toks šis talentingas žmogus išliko iki šiol.“
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