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Kauno politechnikumo Elektros energijos tiekimo specialybės
absolventas
(studijas baigė 1946 m.)
Algirdas Stumbras gimė 1927 m. rugsėjo 24 d. Kaune. Mokėsi V. Kudirkos pradžios mokykloje.
Tėvas dirbo Valstybės teatre režisieriumi.
„Tėvai labai rūpinosi, kad mes, vaikai, turėtume kokį užsiėmimą. Jau nuo penkerių metų tėvas
vesdavosi mane į teatrą. Pats, dar visai mažas būdamas, vaidinau princą R. Vagnerio operoje
„Lohengrimas“. Visokių man vėliau teko vaidmenų – buvau ir kelneris, ir kareivis...“,- knygoje
„Prisiminimai“ rašo Algirdas Stumbras.
„Gerai baigęs pradžios mokyklą, rudenį pradėjau mokytis Kęstučio gatvėje įsikūrusioje gimnazijoje. Ji
garsėjo tuo, kad čia dėstė J. Banaitis ir S. Nėris. Tiesa, man neteko jų matyti, tuo metu jie jau aktyviai
dalyvavo visuomeninėje veikloje. Gimnazijoje pasijutau staiga užaugęs ir savarankiškas. Tebelankiau
baleto studiją, tačiau pamažu ryškėjo ir potraukis technikai.
1942 metais įstojau į Kauno aukštesniąją technikos mokyklą. Daugelis mokykloje dirbusių
dėstytojų dėstė ir universitete. Jų dėstymo metodai buvo nauji, užduotys sudėtingesnės. Mokslai man
sekėsi. Pirmame kurse klausėme bendrųjų disciplinų, antrame daugiau reikėjo gilintis į profesinius dalykus.
Aš pasirinkau elektrotechniką. Laikas buvo sunkus. Aš vis labiau gilinausi į technikos mokslus, ėmiau
ieškoti darbo toje srityje.
Kauno elektros tinkluose įsidarbinau 1944 m. Pakliūti į tokią tarnybą nebuvo
lengva. Mano viršininkas labai gerbė besimokančiuosius ir jiems sudarydavo sąlygas derinti darbą su
mokslu.“- knygoje „Prisiminimai“ rašo Algirdas Stumbras.
1946 m. Algirdas Stumbras baigė
tuometinio
Kauno
politechnikumo
Elektrotechnikos skyrių ir įstojo į Kauno
politechnikos institutą, kur mokėsi iki 1951
m. Tėvams persikėlus į Vilnių mokslus tęsė
Maskvos sąjunginiame politechnikos institute
neakivaizdiniame skyriuje, kurį baigė 1954
m. ir įgijo inžinieriaus energetiko specialybę.
Algirdo Stumbro darbinė veikla: 1944
m. gruodžio mėn. paskirtas Kauno elektros
tinklų elektromonteriu, 1946 m. – dispečeriu.
1948 – 1951 m. dirbo Petrašiūnų elektrinės
inžinieriumi, 1951 – 1954 m. – Lietuvos
energijos valdybos centrinės dispečerių
tarnybos dispečeriu, 1954 – 1957 m. –
vyriausiuoju dispečeriu, 1957 – 1958 m.
Vilniaus elektros tinklų direktoriumi, 1958 –
1963 m. Liaudies ūkio tarybos Energetikos
ūkio valdybos viršininko pavaduotoju, 1963
– 1971 m. Vyriausiosios energetikos ir
elektrifikavimo
valdybos
viršininko
Prašymo priimti į darbą faksimilė. 1944 m
pavaduotoju, 1971 – 1990 m. – Lietuvos

energetikos ir elektrifikavimo gamybinio
susivienijimo
viršininko
pirmuoju
pavaduotoju – vyriausiuoju inžinieriumi,
1990 – 1992 m. – „Lietuvos energijos“
generalinio
direktoriaus
pirmuoju
pavaduotoju – vyriausiuoju inžinieriumi,
1993 – 2000 m. – „Lietuvos energijos“
vadovaujančiuoju inžinieriumi, 1993 – 1997
m.
– valstybės konsultantu energetikos
klausimais, 1993 – 2000 m. – Lietuvos
pramonininkų
konfederacijos
ekspertu
konsultantu.
Algirdas Stumbras buvo pirmosiose
Lietuvos energetikos sistemos kūrimo
pozicijose, visada aktyviai palaikė pažangias energetikos mokslo naujoves.
Nuo 1967 m. yra Lietuvos energetikų mokslo ir technikos draugijos pirmininkas, Pasaulio
energetikos tarybos Lietuvos komiteto narys. 1965 m. jam suteiktas nusipelniusio inžinieriaus vardas. Už
nuopelnus apdovanotas dviem Darbo raudonosios vėliavos ordinais.
Kauno technikos kolegija didžiuojasi absolventu Algirdu Stumbru, kurio visas gyvenimas (55 m.)
paskirtas Lietuvos energetikai.
Iš Kauno technikos kolegijos muziejaus archyvų
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