ADAKRAS ŠEŠTAKAUSKAS
Lietuvos statybininkų asociacijos
(LSA) garbės prezidentas
Kauno politechnikumo “Pramoninės civilinės
statybos” specialybės absolventas
(studijas baigė 1957 m.)
1990 – 2015 metų Lietuvos asmenybė
„Aš asmenybe laikyčiau kiekvieną aukštos
kvalifikacijos, padorų, tvarkingą ir darbštų
žmogų.“

1990 – 2015 m. PASIEKIMAI
Darbai: vadovavo Lietuvos statybininkams atliekant gelbėjimo ir atstatymo darbus po
žemės drebėjimo Armėnijoje, Baikalo – Amūro magistralės (Rusija) statyboms, taip pat
statyboms Vakarų Sibire (Rusija). Dalyvavo kuriant statybos kompleksų valdymo metodiką, buvo
atsakingas už trijų valstybės įmonės „Nafta“ technologinių kompleksų Mažeikiuose statybą ir jų
veiklos pradžią.
Apdovanojimai: apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karininko
kryžiumi, 2006 m. suteikta Lietuvos pramonininkų konfederacijos Petro Vileišio nominacija,
apdovanotas Lietuvos pramonininkų konfederacijos aukso ženklu, Aplinkos ministerijos garbės
ženklu, Lietuvos statybininko garbės ženklu, Lietuvos statybos inžinierių sąjungos garbės ženklu,
Vilniaus Gedimino technikos universiteto medaliu ir kt.
Karjera: 1990 – 1992 m. – Lietuvos respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos
vyriausias statybininkas, UAB „Rustas“ direktorius.
Svarbiausiais savo pasiekimais A. Šeštakauskas laiko:
„Už visus savo pasiekimus esu dėkingas daugybei žmonių, tarp jų Romualdui Sakalauskui, a.a.
Algirdui Brazauskui, Antanui Butkui, Algimantui Nekrašiui, a.a. Edmundui Monstvilui ir kitiems.
Pats didžiausias Lietuvos pasiekimas – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimas.“
Kiti biografijos faktai
1960 – 1966 m. studijavo Kauno politechnikos instituto Statybos fakultete (įgijo statybų
inžinieriaus specialybę).
Narystė organizacijose: 1990 – 1992 m. – Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos
ministerijos kolegijos narys, 1993 – 2013 m. – Lietuvos statybininkų asociacijos prezidentas,
1994 – 1995 m. – Lietuvos banko valdybos narys, šiuo metu – Lietuvos statybininkų asociacijos
garbės prezidentas, Lietuvos pramonininkų konfederacijos garbės viceprezidentas, Vilniaus
Gedimino technikos universiteto garbės narys, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos
kolegijos narys.
Kita informacija:1960 – 1963 m. – Marijampolės statybos valdybos meistras darbų

vykdytojas, 1963 – 1968 m. – Kauno statybos tresto vyriausiasis darbų vykdytojas, vyriausiasis
valdybos inžinierius, valdybos viršininkas, 1969 – 1970 m. – Jonavos statybos tresto vyriausiasis
inžinierius, 1971 – 1974 m. – Kauno 1 – ojo statybos tresto valdytojas, 1975 – 1978 m. – Kauno
statybos ir montavimo tresto „Kauno statyba“ valdytojas, 1978 – 1988 m. – LTSR statybos
ministro pavaduotojas, pirmasis ministro pavaduotojas, 1988 – 1990 m. – LTSR valstybinio
statybos komiteto pirmasis pirmininko pavaduotojas, LTSR statybos ministras.
Adakras Šeštakauskas yra knygos „Statybos komplekso strategija“ (1988 m.) bendraautorius.
Apdovanotas TSRS Ministrų Tarybos laureato diplomu už efektyvios naftos perdirbimo sistemos
sukūrimą ir jos panaudojimą.
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