
 

Universiteto (akademijos) rektorius 

(laikinai ėjęs rektoriaus pareigas: 1941 06 11 – 1941 10 19  ir 1944 07 11 – 1944 08 14) 

 

Antanas KONDROTAS gimė 1889 05 01 Šukionių kaime, Stačiūnų vls. Šiaulių aps. ūkininko 

šeimoje, mirė 1978 12 10 Kaune, palaidotas Dotnuvoje Gėlainių kapinėse. 

 

1901-1908 mokėsi Šiaulių gimnazijoje, 1908-1911 – Kursko matininkų mokykloje, 1911-1916 – 

Petrovsko žemės ūkio instituto inžinerijos skyriuje (Maskva). 1916 m. buvo pašauktas į carinę 

kariuomenę. 1918 Petrovsko žemės ūkio institutas suteikė pirmojo laipsnio inžinieriaus-agronomo 

kvalifikaciją. 1918-1921 – Novoaleksandrijsko žemės ūkio ir miškininkystės instituto (Charkovas)  

asistentas. 

1921-1924 – Lietuvoje Žemės ūkio ministerijos Vandens ir durpių inspekcijos inžinierius, 1924-1941 

– Žemės ūkio akademijos lektorius, 1928 – Žemės ūkio inžinerijos katedros vedėjas, 1932 – docentas,  

1939 – ekstraordinarinis profesoriaus. 1941 m. birželio mėn. Akademijos rektoriui prof. J. Kriščiūnui 

išvykus į Maskvą, A. Kondrotas ėjo rektoriaus pareigas,  1941 m. spalio mėn. jas perdavė prof. B. 

Vitkui. 1944 m. liepos mėn. prof. B. Vitkui išvykus iš Lietuvos, iki  vasaros pabaigos ėjo rektoriaus 

pareigas ir jas perdavė grįžusiam prof. J. Krisčiūnui. Prof. A. Kondrotas, už nepaklusnumą 

besitraukiantiems vokiečiams buvo sunkiai sužeistas.  

1947-1950 – prof. A. Kondrotas Žemės ūkio mechanizacijos katedros vedėjas, 1950-1953 – dėl 

politinių motyvų turėjo palikti Akademiją, 1953 – Žemės ūkio mechanizacijos katedros vyr. dėstytojas, 

1954 – katedros profesorius, 1957-1963 – katedros vedėjas, 1963-1968 – Mašinų eksploatacijos, 

Gyvulininkystės mechanizavimo katedros profesorius. 1964 – suteiktas nusipelniusio inžinieriaus 

vardas. 1968-1977 – katedros profesorius-konsultantas. Dėstė – Gyvulininkystės fermų mechanizaciją. 

 

Tyrė Lietuvoje gaminamus žemės ūkio padargus ir iš kitų šalių įvežamas žemės ūkio mašinas, 

rezultatus paskelbė Žemės ūkio akademijos metraštyje ir žurnale „Žemės ūkis“. Knygų 

„Gyvulininkystės fermų vandentiekis“ (1959), „Paukštininkystės darbų mechanizacija“ (1960) autorius 

ir „Žemės ūkio mašinos ir įrankiai“ (1938), „Gyvulininkystės fermų mechanizacija“ (1969) 

bendraautoris. Aštuonių aspirantų, apgynusių disertacijas,  mokslinis vadovas. Daugelio Sąjungos 

aukštųjų mokyklų ir mokslo institutų aspirantų  disertacijų oponentas,  ilgametis Akademijos tarybos ir 

daugelio komisijų narys. 

 

ASU Senato posėdžio, vykusio 2016 m. gruodžio mėn. 21 d., metu (protokolo Nr. 562) nutarta 

pripažinti, kad prof. Antanas Kondrotas ėjo Žemės ūkio akademijos rektoriaus pareigas 1941 ir 

1944 metais. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


