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Inžinierius ekonomistas, socialinių m. dr. 
 

1944-1951 m. mokėsi Obelių, Kriaunų mokyklose. 1951-1955 m. įgijo techniko statybininko 
specialybę Vilniaus geležinkelio transporto technikume. 1968 m. baigė neakivaizdines studijas Kauno 
politechnikos institute, įgijęs inžinieriaus ekonomisto  specialybę. 1978 m. Makvos Ordžonikidzės 
vardo valdymo institute apgynė ekonomikos kandidato disertaciją tema „Miesto infrastruktūros 
organizavimo ir planavimo tobulinimas“, nuo 1993 m. nostrifikuotas socialinių mokslų daktaras. 
Baigęs technikumą, gavo paskyrimą dirbti Mukačiove, Ukrainoje. 1955-1957 m. tarnavo sovietų 
armijoje. Po tarnybos grįžo į Lietuvą. 1957-1964 m. Pabaltijo geležinkelio Šiaulių apygardos namų ir 
statinių remonto ruožo meistras, darbų vykdytojas, 1962-1964 m. viršininkas. 1964-1966 m. 2-osios 

gelžbetoninių konstrukcijų gamyklos skyriaus viršininkas. 1967-1969 m. Šiaulių remonto gamyklos 
„Mechanika“ direktorius. 1969-1973 m. Šiaulių miesto Vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas, 

1973-1980 m. Vykdomojo komiteto pirmininkas. 1976-1981 m. LKP revizijos komisijos narys. Nuo 

1981 m. LKP CK narys. Nuo 1975 m. LSSR AT deputatas. 1981-1990 m. LSSR MT pirmininko 

pavaduotojas. 1990-1992 SSRS atstovas  Mozambike. Nuo 1992 m. AB „Statyba“ direktoriaus 

pavaduotojas, vėliau dirbo Lietuvos akciniame inovaciniame banke. 
Dirbo Kaišiadorių hidroakumuliacinės elektrinės statybos štabo vadovu, Visagino AE ir Mažeikių 
naftos perdirbimo įmonės statybos štabo vadovo pavaduotoju, atstovavo Lietuvos vyriausybės 
interesams įrengiant jūrų keltą „Klaipėda Mukranas“. Vadovavo Lietuvos komisijoms Černobylio 
karastrofos, Armėnijos žemės drebėjimo padarinių likvidavimui. 
Yra Lietuvos nusipelnęs inžinierius. 1981 m. paskirta SSRS Ministrų Tarybos premija už Šiaulių centro 
rekonstrukciją. JAV Vašingtono ir Kanzas Sičio valstijų garbės pilietis (1978), Šiaulių miesto garbės 
pilietis (2000).  

Straipsniai ir atsiminimai spaudinti periodinėje spaudoje ir knygose: „Būties šviesa : profesorius 
Vytautas Bendikas mūsų atsiminimuose“ (2001) „Dievai jų nepasigailėjo : straipsniai, atsiminimai“ 

(2008), „Mokslo ir technikos raida Lietuvoje“ (T. 12, 2008),  „Kolaborantas? : autobiografija /  V. 

Jankauskas“ (2009) ir kt.  

2005 m. išleido prisiminimų ir pamąstymų knygą „Neišsiųsti laiškai“. 

Bendradarbiavo spaudoje: „Gairės“, „Karštas komentaras“, „Lietuvos rytas“, „Mūsų balsas“, 

„Opozicija“, „Respublika“, „Šiauliai plius“, Šiaulių kraštas“, „Šiaulių naujienos“ ir kt. 

 
Knygos 

 

Neišsiųsti laiškai : prisiminimai ir pamąstymai / Vilius Kazanavičius. - Vilnius : Gairės, 2005 (Vilnius : Spauda). - 389, [2] p., [16] 

iliustr. lap. 

Šaltiniai 
 

Kas yra kas Lietuvoje. Auksinis tūkstantmečio leidimas. - Kaunas, 2009. - p. 739. 

 

Kriaunų Ragana. Kriaunose ieškokite kriauniečių. - Kriaunos, 2005. - P. 59-60 

 

Mus jungia Rokiškio kraštas. – Vilnius, 2014-. – D. 1, p. 169-170. 

 

Pilkauskas A. Istorijos skraistę praskleidus. - Kriaunos, 2006. - P. 67-68. 

 

Ekstra - 2002, Nr. 43, p. 10-11. 

 

Gimtasis Rokiškis. - 2005, liep. 12, p. 1, 7. 

 

https://lt.wikipedia.org/wiki/1964
https://lt.wikipedia.org/wiki/Pabaltijo_gele%C5%BEinkelis
https://lt.wikipedia.org/wiki/1962
https://lt.wikipedia.org/wiki/1966
https://lt.wikipedia.org/wiki/1967
https://lt.wikipedia.org/wiki/1969
https://lt.wikipedia.org/wiki/1973
https://lt.wikipedia.org/wiki/1980
https://lt.wikipedia.org/wiki/1976
https://lt.wikipedia.org/wiki/1981
https://lt.wikipedia.org/wiki/LKP
https://lt.wikipedia.org/wiki/LKP_CK
https://lt.wikipedia.org/wiki/1975
https://lt.wikipedia.org/wiki/LSSR_AT
https://lt.wikipedia.org/wiki/1981
https://lt.wikipedia.org/wiki/1990
https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=LSSR_MT&action=edit&redlink=1
https://lt.wikipedia.org/wiki/Mozambikas


Karštas komentaras. - 2005, rugs. 29 - spal. 13 (Nr. 4), p. 15.  

 

Kauno diena. - 2003, saus. 29, p. 15. 

 

Knygų aidai. - 2006, Nr. 1, p. 12-15. 

 

Kultūros barai. - 2006, Nr. 12, p. 82-87. 

 

Lietuvos aidas. - 2008, vas. 1, p. 1, 5; 2008, geg. 26, p. 6. 

 

Lietuvos rytas. - 2012, kovo 3, p. 5. 

 

Opozicija. - 2006, vas. 22, p. 2. 

 

Šiaulių naujienos. 2012, gruod. 21, p. 4-5; 2013, birž. 19, p. 9; 2015, lapkr. 6, p. 1, 3, 9. 

 

Respublika. - 2018, rugpj. 4/10 (Nr. 31), p. 6. 

 

Šiaulių kraštas. - 2006, liep. 15, p. 3, 5; 2008, vas. 8, p. 2; 2010, saus. 7, p. 5. 

 

Šiauliai plius. - 2016, bal. 15, p. 1, 4. 


