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Rašytojas, istorikas, humanitarinių m. dr. 
 

Mokėsi Paškonių pradinėje mokykloje, 5 ir 8-9 klases mokėsi Jūžintų devynmetėje, 6-7 klases mokėsi 
Vilniaus 40-ojoje septynmetėje mokykloje, 1958-1960 m. baigė Vilniaus 9-ąją darbo jaunimo vidurinę 
mokyklą. 1960-1962? m. mokėsi Vilniaus technikos mokykloje. 1965-1969 m. studijavo Vilniaus 

universitete Istorijos fakultete istoriją. 1981-1986 m. mokėsi aspirantūroje Vilniaus universitete, 1990-

1991 m. mokėsi doktorantūroje Maskvoje. Humanitarinių mokslų daktaras (1993). 
Dar besimokydamas vidurinėje, nuo 1958 m. pradėjo dirbti Vilniaus miesto liaudies švietimo skyriuje, 
vėliau dirbo Vilniaus grąžtų gamykloje. 1962-1965 m. tarnavo sovietų armijoje. 1969-1996 m. dirbo 

įvairiose Vilniaus švietimo ir kitų įstaigų darbuotojas, dėstytojas, mokslinis konsultantas. 1996-1997 

m.  išvyko į  JAV, pusę metų dirbo laikraščio „Laisvoji Lietuva“ (Čikaga) redaktoriaus padėjėju. 
Važinėjo po Valstijas, rinko medžiagą ir spausdino reportažus apie jaunuosius lietuvius 
imigrantus. 1997-2011  m. dirbo Visagino savivaldybės tarybos sekretoriumi. 
Lietuvos žurnalistų sąjungos, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narys, nusipelnęs Lietuvos kaimo 

rašytojas. 2006 m. tapo S. Rapalionio premijos laureatu. Už visuomeniškai aktualią publicistiką 2015 
m. apdovanotas G. Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliu „Tarnaukite Lietuvai“.  

Eilėraščius pradėjo rašyti besimokydamasis 5 klasėje Jūžintuose, vėliau pabandė jėgas rašydamas 
prozą. Didelė dalis kūrybos ir archyvai sunaikinti gaisro metu. 
Kūryba įtraukta į rinktines ir almanachus:  „Ant asfalto duona nežydi : eilėraščiai ir proza“ (2016), 

„Mes laisvei gimę: eilėraščiai, proza, publicistika“ (2018), „Ginkime kalbą, žemę, jos būdą…: 
eilėraščiai, proza, publicistika“ (2017),  „Jau saulelė… : eilėraščiai, proza“ (2014), „Kai mūsų 
knygnešių keliai… : eilėraščiai, proza“ (2013), „ Mylėk, lietuvi, tą brangią žemę… : eilėraščiai, proza, 

publicistika“ (2016), „Mūs laisvė krauju apšlakstyta… : eilėraščiai, proza, publicistika“ (2015), „Ties 

spalio taku : 2-asis Rytų Lietuvos mokytojų kūrybos almanachas“ (2006), „Visagino aušros : Visagino 
40-mečiui skirtas visaginiečių kūrybos almanachas“ (2015) ir kt. Straipsniai įtraukti į knygas: 
„Visagino "Atgimimo" gimnazija: iš pedagoginės patirties, pedagogai, gimnazistai, viltys ir darbai / 
Vanda Beinorienė“ (2001), „Rytų Lietuva: visuomenės ir socialinių grupių raiška bei sąveika“ (2002).  

Pirmoji knyga „Lietuvių išeivija gyvenamųjų kraštų nacijų konsolidacijos procese, (1945-1988)“ 

išleista 1989 m. Tik 2007 m. pasirodė pirmoji prozos knygelė „Žemės druskos skonis“. 2013 m. Išleido 
atsiminimų ir kūrybos knygą „vertybės, įprasminančios gyvenimą“. Šiuo metu jau išleista 15 
publicistikos ir grožinės kūrybos knygų. 2015 m. išleista knyga apie A. Kavaliauską „Visagino 

metraštininkas – humanitarinių mokslų daktaras Algirdas Kavaliauskas : bibliografijos rodyklė (1989-

2014)“.  

Kūrybą ir mokslinius bei kt. straipsnius skelbė spaudoje: „Galvė“, „Gimtasis kraštas“, „Gimtasis 

Rokiškis“, „Komjaunimo tiesa“, „Kultūra“, „Kultūros barai“, „Laikas ir įvykiai“, „Laisvė“, „Lietuvos 

aidas“, „Literatūra ir menas“, „Mokslas ir gyvenimas“, „Nauja Vaga“, „Savivaldybių žinios“, 

„Sugardas“, „Šeimininkė“, „Šluota“, „Tautinė mokykla“, „Tiesa“, „Vilnis“, „Visagino laikraštis“ ir kt. 
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